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FORORD. 

Den Udsigt over det nordiske (skandinaviske) Old- 

sprogs Bygning, som her forelægges Almenheden, 

var fra først af ikke bestemt til at udkomme særskilt, 

men blot. til at udgøre et Slags Indledning til en ny 

Læsebog; den er desårsag meget kort, og alt ude- 

ladt, hvad der ikke ansås ganske nødvendigt for 

Begyndere, som forstå Dansk. Når omtalte Læse- 

bog udkommer, vil den blive i samme Format, på 

samme Slags Papir og med samme Tryk, og kan så- 

ledes sammenbindes med Sproglæren efter den første 

Bestemmelse, Man har imidlertid troet at denne 

korte Sproglære vilde kunne bruges ene, som en kort 

Fremstilling af den gamle islandske Sprogbygning, 

som den var idet 12. og 13. Hundredår, og tildels 

senere, da den er udført efter samme Plan, som er 

fulgt 2 min Grammar of the Anglosaxon Tongue, 

Copenh. 1830, min frisiske Sproglære, Kh. 1825, 

og Grammar of the Danish Language, Copenh. 1830, 

altså bedre skikket til Sprogjævnførelser, end den 

svenske Udgave af min stårre islandske Sproglære, 

hvor der er nogen Forskjellighed ét Anordningen af 

Gjerningsordenes B6jningsmåder og deres Inddeling, 

og hvor desuden den gamle og almennordiske Sprog- 

form ikke er så tydelig adskilt fra den ny islandske, 

som den vel burde været, for med. Sikkerhed at 

kunne anvendes i dybere Sprogundersøgelser (som 

Hr, Registrator Petersens fortræffelige nordiske 



Sproghistorie), og overhovedet som Hjælpemiddel 

til Studiet af de andre gamle gotiske Tungemål. 

I de tre nævnte Verker, fornemmelig i Fortalerne 

tilde to første, har jeg søgt at gåre Rede for denne 

Sprogordnings Rigtighed, og vilderfor ikke her gjen- 

tage Grundene; men blot tilføje at en Anmodning 

af Hr. Prof. Flor i Kiel om at udarbejde denne 

lille Bog var mig en kærkommen Anledning, til at 

få den anvendt på det oldnordiske, fårend jeg for- 

lader dette mig i lang Tid så kære Sprogs Studium, 

og således vise, at jeg ikke siden min Hjemkomst 

fra Indien har forandret min Overbevisning derom. 

Det eneste ny i denne lille Bog er Antagelsen af 

hvad jeg ved Udgaven af 1818 anede, og udførlig 

omtalte (S. 33—42) under Navn af den gamle Ud- 

tale, som den rigtige for den gamle Sprogform. 

Jeg har derfor og ved enhver Punkt af samme 

anført en Grund, eller dog givet Vink dertil, 

og aldeles intet antaget vilkaarlig, intet som jo af 

Skaldene, Pergamentsbøgerne og de beslægtede 

gamle Sprog lader sig bevise. At jeg ikke 'i'så 

kort et Udtog har kunnet udføre disse - Beviser 

nøjere, ville den gunstige Læser undskylde. 

De -her anvendte danske Kunstord og dertil- 

hørende Forkortelser ere de samme, som findes i 

mine ældre Arbejder, især den spanske og frisiske 

Sproglære, og i Hr. Petersens nord. Sproghistorie, 

og forudsættes derfra bekjendte. Jeg har derfor 

kun tilbage på bedste Måde at anbefale dette, som 

jeg vel føler, noget skyndsomt udarbejdede Udtog til 

Dyrkere og Velyndere af den gamle danske Tunge. 



Kort Begreb 

af 

den oldnordiske Sproglære. 

Bogstavlære. 

1. Udtalen. 

1. Den oldnordiske Selvlydsordning var folgende: 

Selvlyde. Tvelyde. 

a å æ 

6 au ey 

e - ei 

i - i 

0 6 æ 

u U - 

y d y 

2. & er altid åbent, som i Døren, lønne. 

3. &e ligeledes, som i bedre, Hest. Foran 

dette enkelte åbne e (£) indskydes ofte i Udtalen et 7, 

hvilket sædvanlig betegnes ved Tonetegnet (%, f. E. 

låt (d. e. ljet), lod, overeensstemmende med vort 

sjette af seks, jeg af &ym. Det er uvist hvor langt 

tilbage i Tiden denne Udtale har fundet Sted; i alt 

Fald må man vel vogte sig for at regne dette & til 

Tvelydene. Se Fortalen til Læsebogen, Side. 8. 
[ 
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4. 7, som i wss, til, nærmer sig noget til vort 

é i leve og er både langt og kort, uden at gå over 

til 7, der lyder i Pål, vis, fire. 

5. & altid åbent som d, være sig langt eller 

kort, som i Bogen, os, komme; ivorimod & lyder 

som i Os, Stol, stor, kun lidt bredere. 

6. w ligeledes, som i Bud, Hul, kun, både 

langt og kort, uden at gå over til 2, der lyder som 

i Hus, hul, brun. At denne Udtale af uw og 2 er 

den ægte oldnordiske skønnes ikke alene af alle 

Fastlandssprogene i de nordiske Riger, men også af 

Færøisk, hvor ligeledes den rette Lyd er beholdt til 

den Dag i Dag, f. E. oldn. og fær. kunna, d. kunne; 

oldn. kuga, fær. kza, d. kue. 

7. y som i Byg, hyppe, nærmer sig lidt til ø, 

og er både langt og kort, uden at gå over til y, der 

lyder som i Bly, Syre, flyde. Rigtigheden af at ad- 

skille y fra z bevises dels af Fastlandssprogene, dels 

af nogle Ord, som i Island have beholdt den rette 

Udtale til den Dag i Dåg, som kort i kyrr, og langt 

i Bogstavets Navn y; men især deraf at det hos 

Skaldene danner Halvrim med z, som Fmrs. 6, 35. 

Herstø/lis barf ek hy/lli, 

hålf eru vøld und Kålfi. 

8. cc som dansk av i Havre, gr., lat., ital. au 

i aura med klart a (ikke som tysk av, d. e. åw). 

9. æ omtrent som aj, dog så at Alyden nær- 

mer sig vort æ, og Jelyden bliver dunkel og ligesom 

ender med et e (næsten æje). 

10. au, som 6w eller ow, hvilket er den endnu 

brugelige norske Udtale af au og nærmer sig meget 

det tyske av; f.E. auga, t. Auge. 

an 
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ll. ey, som det skrives, eller omtrent som 

dj; i norske Mindesmærker skrives ofte øy isteden, 

kan jævnføres med t. ev. At det bor adskilles fra 

ei, skønnes dels af det Færøiske, hvor ey er blevet til 

oj, men ez til af, dels især af de gamle Skaldes Vers, 

hvor ey danner Halvrim med ew, som Fms. 7, 13. 

hvern heirra kvad hærra 

(hjaldr-bliks) en sik miklu 

(bei ofmikit eydir 

ångr) makligra at hånga. 

12. er næsten som bredt é&é; i Forbindelse med 

i (eller 7) mister nemlig e sædvanlig sin åbne Lyd, 

og antager den lukte, men Jelyden høres meget 

svagt; man har derfor også undertiden betegnet 

denne Tvelyd med é (ikke det tydske ez). 

i og & ere alt beskrevne (4. 5). 

13. æ (ø), som et bredt dansk ø i Almuens 

Mund, f. E. i Tø; Jelyden bliver meget dunkel og 

ender ligesom med et e (næsten øje). I mange 

gode og temmelig gamle isl. Håndskrifter er denne 

Lyd forblandet med æ, og i den nyere isl. Sprogart 

er æ i alle Tilfælde blevet” tilvæ; men i Fær. til 

ø, som: sækja (søkja), f. søkjd, søge. 

u og y ere alt omtalte (6. 7.) 

14. Af de enkelte Selvlyde ere: a, åé, 0, u 

hårde, e, 7, y bløde efter g, k; af Tvelydene ere 

de med v dannede hårde, nl. d, ax, 6, 2; de med 

j dannede bløde, nl. æ, ey, ei, i, æ, Y; såsom: 

kann, kåttr, koma, kunna; ligeså kål, kaup, 

k6l, kiga; men: kenni, kirkja, kyrki; så og 

kært, keypt, keipr, kif, kæli, kyr. 

15. Medlydsordningen er følgende: 
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1) klangløse (eller stumme) Medlyde: 

Læbebogst. Tungeb. Ganeb. 
RR SETT es me 

hårde p, f, is by kor hy 

bløde by …v, dit fg sig 

2) flydende: 

med ny lsor, Si sms 

3) sammensat: 

(2): 

Ved disses Udtale er kun at mærke: 

16. f har en dobbelt Lyd, nl. 1) som fi 

Begyndelsen og når det fordobles, som: fara, frå, 

vaff; 2) som hårdt v i alle øvrige Tilfælde, f. E. 

haf, nafn, håfn, stefni, som kan sluttes af det 

færøiske Navn, Håvn, stevni, stevndi, stevnt. 

17. .h lyder som det engelske th i think, 

thought, det græske 4, d. e. et åndende eller lige- 

som læspende z. Det forekommer kun i Begyndel- 

sen af Ordene, og fordobles altså aldrig. då om- 

trent som vort d i med, Bad, Råd, eller lidt 

stærkere åndende, som eng. zh i bathe, father; det 

høres meget stærkt rullende foran andre Medlyde, 

om: adrir, 60last, februm, ribnir, fadmar. 

Det forekommer ikke i:Begyndelsen af Ordene, og 

fordobles aldrig; men i så Fald sættes dd isteden, 

som: gled, gladdi; ry6é, ruddi. De Gamle skreve 

ofte p for å&, da Stillingen i Ordet var tilstrækkelig 

til at adskille dem, men aldrig d for å, forend hen 

i det 14de Hundredår. 

18. & har 1) den hårde Lyd som i kan, 2) 

den bløde (&j) som i kært i de ovenfor angivne 

Tilfælde (14); men aldrig den åndende, som i 

svensk hånner; sk ligeledes, som skåadi, sker, 

"Ye 
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skærer, aldrig den'åndende som i svensk skår, eller 

tysk sch i schere. 

19. g har ligeledes 1) den hårde Lyd som 

i går, og 2) den bløde (g/) som i Gær i ovenfor 

bestemte Tilfælde (14), samt desforuden 3) en ån- 

dende Lyd efter Selvlydene eller i Enden af Ord 

og Stavelser, som vort g i Sag, Røg, 0. s. v. 

Dette skønnes deraf at de gamle stundum i disse 

Tilfælde skreve gh, som lågh, vegh. Men det 

lød aldrig som 7, ikke engang hvor 2 fulgde efter, 

hvilket skånnes af de gamles Vers, hvor Halvrimet 

ellers vilde fordærves og forsvinde i mangfoldige 

Tilfælde, som Fms. 6, 23. 88. 

etg-i gaztu lidskost /dg-an... 

syg ek or såltum æg-i... 

20. h høres altid i Begyndelsen af Ordene, 

også foran 7, v, /,7, n, som: hjarta, hvat, hled, 

hring, hno&a. 

21. nn har, efter Tvelydene, en egen hård 

Udtale som dn; f. E. steinn' (steidn), frånn, 

kænn, hunn. Dog ikke når rr ved Sammensæt- 

ning er kommet i Forbindelse med Tvelyden, som: 

å-nni, kå-nni; i disse Tilfælde og efter de en- 

kelte Selvlyde udtales rr som sædvanlig. 

22. Il har, efter alle Selvlyde og Tvelyde, 

en lignende hård Udtale som d/, f. E. kall, åll, 

ill, fill full, fill Dog ikke nær. så hårdt når 

t, d, s kommer efter, som: allt, felldi, fulls. 

23. 7m lyder meget hårdt og kort, næsten 

som dn, dog rettere rdn, f. E. barn, børn, horn; 

man finder derfor i ny og skødesløse Håndskrifter 

eller Bøger: steirn, seirn for steinn;- sein! 'o: 
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desl. — rl lyder ligeledes hårdt og kort næsten 

som d/, eller rettere rdl; man finder derfor jarl 

og jall, karl og kall, kerling og kelling. 

24. s er altid hårdt som i Dansk, eller som 

det tyske f (aldrig blødt som tysk f). 

25. 2 lyder altid som s, og bruges kun som 

etymologisk Tegn for s, når et æt, d eller å er 

bortfaldet foran dette, f. E. veizla (for veitsla), 

islenzkr (for zslendskr), gerzkr (for gerdskr). 

I gamle Håndskrifter bruges Z undertiden som For- 

kortelse for ss, undertiden for st, omtrent som det 

gamle græske & for cd; men i nyere gode Udgaver 

har man, indskrænket Brugen deraf til nysangivne 

Tilfælde, for at betegne både Udtale og Oprindelse 

så tydelig som muligt. 

26. — lyder altid hårdt som ks eller gs med 

hårdt og hårdt =8,"s0m: [ax sex ONE 

(aldrig som gx, f. E. i det franske erac/). 

27. Den oldnordiske Udtale var overhovedet 

bred, klangfuld, regelret og bestemt. En Selvlyd 

foran en enkelt Medlyd er temmelig lang, hvad 

enten Medlyden er hård eller blød; f. E. ek (l. 

æk) eller eg (1. æg), jeg; set (1. sæt), las (lås), 

læste; for at tilkjendegive den korte Lyd, fordob- 

les Medlydstegnet, som egg, et Æg; sett, sat; 

hlass, Læs. Selvlyden forkortes også i Udtalen, 

når en Medlyd endnu støder til, som: håf-ud har 

langt 6, men H. håféi kort eller skarpt; ber, slår, 

har en lang Selvlyd (æ), men Nf. berja, Dat. 

baréi, 0. desl. en kort; vil er langt, men vilja, 

vildi kort. 
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28. I Stavningen regnes alle Medlyde, som 

følge efter en Selvlyd, til denne foregående Selv= 

lyd; f. E. ask-a, sett-u, høfå-in-u, vild-i, 

hyggi-ligr, marg-ir, hest-ar. Dette er Reglen 

for Ordenes Deling ved Enden af en Linie. 

29. Herfra undtages dog sædvanlig 7 og v, 

der regnes til den følgende Selvlyd, som legg- 

jum, høågg-va; — så og altid 7, der aldrig 

slutter sig tet til en foregående Medlyd (med mindre 

det rent sammensmælter med en sådan, som steinn, 

grænn, hæll, full, jf. Nr. 39), men enten læses 

over på den følgende Selvlyd, eller, i Mangel af 

em sådan, danner næsten en egen Stavelse, som: 

ved-rit, ved-t, al-f, set-i. I det følgende be- 

tegnes dette 7 med Tr. 

30. Hovedtonen falder altid på den første 

Stavelse i Ordene, f. E. vér-ald-ar-inn-ar, Ver- 

dens; Bitonen falder i Tre- og Fir-stavelsesord 

sædvanlig på næstsidste, som: Upp-lend-ing-ar, 

vin-ått-a, svårådi, ikke på sidste uden i sam- 

mensatte Ord, hvor den sidste Del er enstavelset: 

konungsson. z 

2. Omlyd. 

I den oldnordiske Bøjning såvel som Afledning 

spiller Omlyden en såre vigtig Rolle. Den er egentlig 

af en dobbelt Art. 

3l. a) a til & i Hovedstavelsen af Ordet, 

når Endelsen indeholder z; f. E. aska, Osku. 

Undertiden også, skånt w er bortfaldet, som blad, 

i Fl. blå6, Blade; jafn, i Hu. jåfn. Omvendt: 
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32,76 — a, når Endelsen indeholder ga, som 

&gn, Avn, Gran, i E. agnar; undertiden også 

foran ér eller med bortkastet Endelse i Sammensæt- 

ning eller Afledning, som agnir, Avner;jardvegtr, 

jardneskt. 

33. b) Foran Endelser, som begynde. med +, 

j.eller 7, stundum også skånt disse Bogstaver ude- 

lades, bliver: 

a til e, som: land, lendi; nafn, nefni; 

6 — e: gråf, gref; sok, sekt; 

Jag: bart, bitre; art dirdse: 

jo — i: hjård, hiréir; bjårn, birni; 

e — i: regn, rignir; hverfi, hvirfill; 

d — æ: rå0, ræor; nå, næ; 

au — ey: raun, reyni; draup, dreypi; 

0 — y: son, synir; of, yfir; 

u — y: gud, gy0ja; full, fylli; 

åx — tj: hus, hysi; prutt, prydi; 

jo — y: bj6da, bydr; hlj66, hlydi; 

jå — y: fljuiga, flygt; djipt, dypra; 

6 — æ (æ): klé, klær; båt, bæti; 

o forandres også undertiden, skånt sjældnere, til e, 

som: hnot, hnetr; troda, tredr; koma, kemr; 

of;'elrarerst: 

34. I det ældste nordiske Sprog havde man 

korte eller enkelte Selvlyde foran »g, »k, disse for- 

andredes da regelret efter nysanførte Overgange; 

f. E. langt, långu, lengi; senere hen udvidede 

man alle Selvlyde foran wg eller mk til Tvelyde, og 

erholdt da en egen Omlyd for disse Tilfælde: långt, 

laungu, leingi. 
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35. Undertiden finder aldeles ingen Omlyd Sted, 

skønt z følger efter, og Selvlyden. ellers i andre 

Tilfælde forandres i samme Rod, f. E. land, i H. 

landi; nafn, i H. nafni; og bånki, em Tanke; 

kappi, em Kæmpe; uagtet man siger ek beinki, 

jeg tænker; ek keppist, jeg bestræber mig, an- 

strænger mig. Dette synes at have sin Grund deri, 

at Endelsens Selvlyd i hine Tilfælde ikke egentlig 

var é, men e, hvilket ofte findes i Håndskrifterne, 

som: /ande, nafne, hanke, kappe. 

36. På lignende Måde findes ofte o for z i 

Ordenes Endelser, som det synes, især hvor Hoved- 

stavelsen ingen af disse Slags Omlyde har mod- 

taget, som: ero, våro, bingom, o. desl. Men 

regelret adskilles dog ikke e fra z, eller o fra z i 

slige Endelser. 

37. Der gives flere Slags Omlyde i Gjo., men 

som bero på de enkelte Klassers Natur, og derfor 

her kunne forbigås. 

38. Af Medlydene bliver: 

ndt til tt, som: batt, bandt; satt, sandt; 

ngk — kk, — sprakk, sprang; ekkja, Enke. 

39. mr til mn, som: 'steinn forstezrr; seinn 

for seinr; seinna for sewn-ra. 

Ir:— ll — h6éll for holr; sælli for 

sæl-ri. 

40. v bortfalder i Begyndelsen af Ordene foran 

og as Nr vero pi margin dd, ol yrd 

orbit; så og: hverf, 'hvarf, hurfu, hyrfi, 

horfit; rångt, vrangt, reibi, Vrede. Dog findes 

v tidt beholdt foran Selvlydene hos de Som SAs som: 

vurdu, vyrdi, vordit. 
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Formlæren. 

1. Navneordene. 

41. Denne Ordklasse deles i 2 Hovedarter, 

den åbne og den lukte; den første er simplere 

og regelrettere, den sidste kunstigere og mere ind- 

viklet; den første udgår kun én Båjningsmåde, den 

sidste derimod to. Hver af disse tre Båjnmr. har 

dog atter 3 Klasser, én for hvert af de 3 sædvan- 

lige Kon. Intetkånnet er det simpleste. 

Den åbne Hovedart. 

42. Første Bojningsmåde. 

Intetkon. Hankån, Hunkån. 

Ent.N. auga, geisli (e), tinga, 

G.H.E. auga, geisla, tingu (0) 

Fl. N. augu (0), geislar, tungur (or), 

G. augu (0), geisla, tingur (or), 

H. augum (om),  geislum (om),  'tingum (om) 

E. augna; geisla; tingna. 

43. De, som have æ i første Stavelse, forandre 

det til & foran de Endelser, som indeholde & (31): 

hjarta, Fl. hjårtu, hjårtum; kappi, H. i Fl. 

kåppum; saga, G.H.E. sågu, Fl. sågur, såg- 

um. Men et ai en følgende Stavelse bliver til z, 

som: harpari, hårpurum; leikari, leikurum. 

44, Nogle Hankåønsord, især på -ingé, indskyde 

j i alle de øvrige Forholdsformer, som: håfdfingi, 

hofåingja, hofåingjar; illvirki, illvirkja; 

vili, vilja. 

45. Hankønsord på -andi afvige i Fl.; f. E. 

buiandi, Bonde, der tillige sammentrækkes : 
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Ent. N. buandi (e), — smtr.. båndi (e), 

G. H.E. buanda, bånda, 

FI. N. G. biendt, bændt,  bændr, 

H.biåndum, -endum, béndum, bændum, 

E. båanda, -enda, bånda, bænda. 

46. Ordet herra, samt sira”), der bruges 

foran Presters og Provsters Dobenavne, ere de 

eneste Hankåénsord på -a; de afvige blot i N. fra 

geisli. 

47. Nogle Hunkånsord erholde i Fls. E. ikke 

-na, men blot -a, ligesom i Ents. N., såsom: 

lina, kanna, skepna, lilja, gydja, vara. 

48. Ordet kona, Fruentimmer, Kone, er- 

holder i Fls. E. kvenna; kvinna bliver hos de 

gamle stundum uforandret i Fils. E., men hos de 

nyere antager det altid samme E. i Fl. som kona, 

nemlig kvenna. 

Den lukte Hovedart 

49. indeholder ikke alene de No., der endes . 

på allehånde Medlyde, men også dem med $ eller 

u i Endelsen; ti Hankånsordene på z af første Båj- 

ningsmåde skulde egentlig endes på e. Denne 

Hovedart deler sig atter i to Bojningsmåder, til 

den ene henregnes bekvemmest de der endes på 

Medlyde, samt de der have é i Endelsen; til den 

anden de der have et tydelig fremtrædende -x. 

") Af det engelske sfre, Fader. 
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50. Anden Bøjningsmåde. 

Intetkon. Hankon. Hunkon. 

Ent. N. land, brandr, for, 

G. land, brand, for, 

H. landi (e),  brandi (e), for, 

E. lands, brands, farar, 

Fl. N.A&nd, brandar, | farir (ar), 

G. lønd, branda, farir (ar), 

H.londum,  broåndum, forum, 

E. landa ; branda;.. fara. 

51. Hvor der intet a eller & findes, foregår 

naturligvis ingen Omlyd, som: skip,skipum; kon- 

ungt, konungum; eign, eign, eignar, eignir, 

eignum. — Kun ét Ord af Ha. har, foruden den 

sædvanlige Omlyd i Fls. H., endnu en anden i 

BSL SES FIS ae ER 

dogum. 

52. Hankénsmærket » sammensmælter med et 

foregående 7, I til mm, Il, som steinn (for steinr), 

hæll (for hæl), så og i længre Ord, som: drott- 

inn, lykill. «G.. og alt det øvrige -er regelret: 

stein, hæl, drottin, lykilo.s.v., dog bortfalder 

undertiden Hs. Endelse -æ af Enstavelsesordene på -//, 

som: hæl, h6él, for hæli, h6li. — Hvor det sidste 

Rodbogstav er 7, s, dér vakler Brugen imellem rr, ss, 

eller enkelt 7, s med bortkastet Konsmærke; dog fin- 

des vel oftest: pårr, herr, hauss, fss, 6ss, men 

hamar, kurteis, fordi-den sidste har mindre Vægt; 

af begge disse Slags Ord, når de i N. bestå af én 

Stavelse, bortfalder også ofte Hensynsendelsen -æ, som: 

her, is, for heri, fsi. — Efter m, /, i Sammenstød 

med en anden Medlyd, bortfalder -r ganske, som: 
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vagn, hrafn, fugl, karl, i N. og G. — Ligeledes 

efter s i Sammenstød eller dobbelt s, som lax, håls, 

kross i N. G. så og E. 

53.  Tostavelsesord sammendrages, når Udtalen 

tiltader det, såsom af I.: sumar, sumri, Fl. 

sumur, sumrum, sumra;høfuå, hofåi, hofåum, 

hof&a;af Ha. hamri,hamrar, hamra, håmrum; 

drottni, drottnar; lykli, lyklar, 0. s. v. — 

Nogle modtage en usædvanlig Omlyd i de sammen- 

trukne Former, f. E. af I.: megin, Magt, Styrke, 

HH magni, E. megins, Fl. megin ell. mågn 

(f. E. goomågn, Gudemagter, Gylfaginn. 2.), H. 

mågnum, E. magna; af Ha. ketill, H. katli, 

Er katlar Gækatla, HSkorlum.ef Hus alm: 

E. ålnar, Fl. ålnir, ålnum, ålna. 

54. Til de sammentrukne henhøre af Ha. 

jofurr, fjoturr, der beholde 6 overalt: H. jofri, 

fjotri, Fl jofrar, fjotrar, 0.s. v. De øvrige lig- 

nende af alle tre Kon have hos de gamle blot ”r 

(ikke æ&r ell. wr7), og bør derfor ikke anses for 

sammentrukne, f. E. af I. silfr, silfri; af Ha, 

akr, akri, Fl. akrar; af Hu. fj60dr, E. fjadrar, 

Fl, fjadrir (ar), fjoorum, fjadra. 

55. Ej heller sammentrækkes Flerstavelsesord 

af I. på -ad, an, eller af Hu. på -ar, såsom: 

Intetkon. Hunkon. 

Ent. N. G. mannlikan, skipan, 

H. mannlikani, skipan, 

E. mannlikans, skipanar (-onar), 

Fl, N. G. mannlikun (on), skipanir, 

H. mannlfkonum, == skipunum (onom), 

E. mannlikana ; skipana. 

2 
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56. Nogle Ord af denne Båjnm. indskyde 7; 

andre v, foran de Endelser som begynde med en 

Selvlyd, dog ikke 7 foran z, heller ikke gjerne v 

foran w. Dette synes vel at være Lævninger af et 

Slutnings -é eller -x, som oprindelig har fundets i 

disse Ord; men da der intet Spor mere «findes deraf 

i N., og det ingen betydelig Virkning videre har 

ytret på Bojningen, kan det ikke berettige os til at 

henføre dem til nogen anden Bojnm. 

57. Det indskudte v beskytter et foregående 

6 (ell. au) for (i Følge Nr. 32) at forandres til a (ell. 

då), foran Endelsen -a, og erholder derved samme 

Virkning som %. I Fl. af Hunkånsord fordrer dette 

indskudte v den gamle Endelse -ar. 

Ent. N. fræ (fræ), saungr, or, 

Gifræ; saung, or, 

H. frævi, saungvi, Gru, (6r), 

E. fræs, saungs, Orvar, 

Fl. N. fræ, saungvar, Orvar, 

(Es saungva, Orvar, 

H. frævum (om) saungum (om) 6rum (om), 

E. fræva; saungva; Orva. 

58. Det indskudte 7 forårsager i Hankonsord 

at hele Endelsen (7z) i Ents. H. bortfalder, og at 

Fl. antager Endelsen -ir, G. -i; men i Hunkånsord 

fordrer det altid det gamle -ar, så at hele Endelsen 

bliver -jar, såsom: 

Ent. N. nes, dreingr, ben, 

G. nes, dreing, ben, 

H. nesi, dreing, ben, 

E. ness, dreings, benjar, 
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Fl. N. nes, dreingir, benjar, 

G. nes, dreingi, benjar, 

H. nesjum,  dreingjum, benjum, 

E. nesja; dreingja; benja. 

59. Der gives ellers også en Del Hankøns- 

ord, som have en enkelt Medlyd efter Selvlyden og 

foran ”r, hvilké ligeledes erholde Ents. H. lig G. 

og i Fls. N. Endelsen -ir, G. -i, uden at indskyde 

noget j; så og en Del Hunkønsord, især på -ing, 

-ing, og på ”r, (ell. z) som erholde i Fl. -ar, uden 

at indskyde noget v eller 7, såsom: 

Ent.N. dalP'r drottning vedr kCveidi), 

G.. dal drottning ” veidi 

H. dal drottningu ycidi 

E. dals drottningar veidar 

Fl. N. dalir drottningar veidar 

G. dali drottningar veidar 

H. dålum drottningum veidum 

E. dala; drottninga ; veida. 

Dog findes og i H. dali (f. E. Harbarådsl. 18) 

ja endog i Fl. Herdalar (Hk. 2, 8) ligesom i Svensk; 

brudt har i Fl bradir. 

60. Nogle Hankønsord nærme sig den tredie 

Bojnm., ved at antage -ar i Ents. Ejeform, men gå 

for øvrigt som 1) brandr, 2) dreingr, eller 3) dalr, 

Af første Slags ere: hatti, krapti (kraftr), 

grautr, skågr, vindi, og i det gamle Digtersprog 

vegt(heraf alla vega); af andet Slags kan mærkes: 

belgt, mergr, leggt, hryggi, verki, Værk og 

Brud, rey kr, lækt, drykkt og bær(bær), altså 

bæjar, bæjum, bæja, (bæjar, bæjum, bæja), 

med indskudt 7, hvilket og nøje iagttages i alle gode 
ok 
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Oldbøger; af tredie Slags ere de hyppigste: stadbr, 

saudt, en Bede, mati, bragt, vegi+), råttt, 

vint (ell. vin), hugt, hlutt, munt, Forskjel; 

og alle de på madr (-nudr) og -skapr, hvilke dog 

sjælden bruges i Fl. 

61. Intetkånsord på ? og Hankånsord på -ir 

bortkaste é foran Endelserne -zwm, -ar, -a, med 

mindre den foregående Medlyd er g ell. k, ti da 

forandres æ til ;, men bortkastes ikke. Hunkøns- 

ord på virkeligt -z ere ubdjelige i Ent., men erholde 

-ær i Fl. som: 

Ent. N. kvædi merki læknir æfi 

G. H. kvædi merki lækni æfi 

E. kvædis merkis læknis æfi 

Fl. N. kvædi merki lækn-ar æfir 

G. kvædi merki lækn-a æfir 

H. kvæd-um merkjum  lækn-um  æf-um 

E. kvæd-a;  merkja;  lækn-a;  æf-a. 

Eyrir, en Øve, får i Fl. aurar, aura, aurum, 

aura; eyri, en lav Strandbræd, i E.-og Fl. 

eyrar, ligeledes helgi, Hellighed, Helligdag, 

Søndag, i E. og Fl. helgar. 

62. … Nogle af alle tre Køn have endnu 

flere Uregelretheder; således af I. findes læti, 

Fagter, Lyd, blot i Fl. og erholder i H. låtum, 

i E. låta. 

7) Man finder også af dette Ord i Fils. G vegu efter 

3 Bøjnm. I Sammensætninger som Norvegr eller 

Noregr går det som kontungr (51), og forekommer 

ikke i Fl. Ligeledes et andet Ord, vegr, Herlig- 

hed, Ære, 
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Nogle af Intetkénnet blive i Fl. Hunkånsord, 

såsom: 

lim, Ris, Kvas, Fl. limar, Grene; 

. tål, Svig, Bedrag, — tålar, Bedragerier ; 

eing, en Æng, — eingjar, Enge; 

mund, Tidspunkt, — mundir, Tider; 

busund, Tusende, — bpusundir, Tusender. 

Adskillige af disse findes fuldstændige i begge Kon. — 

Ordet fræbi, Kyndighed, er i Ent. af Hu. og 

ubøjeligt ligesom æfi, men i Fl. af I. og går som 

kvæbi. 

63. Nogle Ord af I. findes i N. og G. både 

med og uden Endelsen -Z, som eing og eingi; 

fulltøng, Hjælp, og fulltingi; sinn, Gang (t. 

mal), og sinni; den længre Form tilhører det nyere 

islandske "Sprog, men er ofte fra ny Afskrifter ind- 

kommen i Udgaver af de gamle. 

64. Af Ha. afvige gud, som fattes r i N., 

Fl. er gudir, forskjelligt fra god af I., som be- 

tyder em hedensk Gud, i Fl. g08; lfkhamt, ell. 

likamr, som i Ent. sædvanlig hedder likami, og 

går som geisli, men i Fl. likamir som dalir. En 

Del flere Ord findes med Endelsen z såvel som r, 

men i Fl. med -ar, som er tilfælles for begge Bøjnmr., 

f. E. kærleikt, kærleik 0.s. v. ell. kærleiki, 

kærleika, ærlighed, i Fl. blot kærleikaro.s.v.; 

sannleikr og sannleiki, Sandhed, Fl. sann- 

leikar, og desl. Formen -l/ezkz er sædvanlig i 

det nyere Sprog. — Undertiden medfører den ny 

Form en ny Betydning, som odd, em Odd, Spids, 

oddi, en Odde, Landtunge; munnt, en Mund, 

munni, em Munding; karl, en gammel Mand, 
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Bondemand, Karli, et Mandsnavn. — Ligeledes 

nogle af de afvigende, som bragt (== stabr, 60), 

et Digt, Bragi, et Mandsnavn; så og hugt, Hu, 

Mod, hugi, Sind, Tanke, også et Mandsnavn, lat. 

Hugo; hlutt, en Lod, en Ting, hluti, en Del. 

Naturligvis kan det også tilfældig træffe, at Ord af 

disse Bojnmr. ligne hverandre uden at være beslægtede, 

som: bolt (= dal), Bul, Stamme, boli, en Tyr; 

hagr, Tilstand, hagi, Græsmark (Have). — Sjælden 

gå Intetkodnsord af denne Båjnm. over til Ha. af den 

forrige. ved at antage Endelsen æ, som 6mak, og 

6maki (Gylfaginning 12), Umage; mål, Tale, for- 

måli, Fortale; verk, et Verk, verki, et Skrift, 

et Digt; uden at de tillige ganske forandre Betyd- 

ning, som land, Land, landi, Landsmand; bu, 

Bo, bui, Nabo; håfudb, Hoved, håfåi, Forbjærg; 

nordt, Norden, Norbri, en Dværgs Navn. 

65. De øvrige uregelrette af Ha. ere for-— 

nemmelig: 

Ent. N. skør, dårr, mad'r, fing'r, 

G. skø, dår, mann, fing'r, 

H. skå, dår, manni, fingri, 

E. skås, dårs, manns, fingr's, 

Fl. N. skuar, derir, menn, fing'r, 

G. sktua, deri, menn, fingr, 

H. skom, dårum, månnum, — fingrum, 

E. skua; darra ; manna; fingra. 

De nyere sammentrække skår i Fls, N. til 

skér, G. skåé, E. sk6a. 

66. Af Hu. afviger sål, Sjæl, som får i 

H. sålu, Fl. sålir, E, sålna; man finder også 

i Ents. E. sålu, især i Sammensætning, som 

såluhjålp; grein har i Fl. greinir og stundum 
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greinar; ey, én Ø, har i H. eyju ell. ey, Fl. 

eyjar; nu siges på Island sædvanlig eya efter første 

Bøjnm. i Ent. — Enstavelsesord på c sammen- 

drages således at et efterfølgende aa ell. w bestandig 

opsluges af dette d; f. E. brå, Øjenbryn, E. brår, 

Fl. brår, H. bråm, E. brå; ligeledes å, em Flod, 

Å; skrå, en Lås, et Skrift, især Lov, Vedtægt. — 

Nogle afledte Ord med denne Endelse blive hos de 

gamle uforandrede i Ent., f. E. åsjå, Forsorg, Be- 

skyttelse. 

67. Tredie Bojningsmåde 

indbefatter altså dem, der have w ell. v i Endelsen, 

hvilket dog stundum er bortfaldet eller på anden 

Måde blevet utydeligt. Intetkånsordene af denne 

Art ere kun få, og endes alle på e (for ev), Han- 

kønsordene have i E. -ar, og i Fl. -ær, Hunkøns- 

ordene i E. -ar eller -f, i Fl. f; til Eksempler må 

tjene. 

Intetkon. Hankån. Hunkon. 

Ent. N. tre, vollur,  fjordur, råt, mårk, 

G. tre, vol, fjord, rot3"= mårk, 

Hstre, VEL firs råt, mårk, 

E. Wes, vallar,  fjardar, råtar, merk'r, 

Fl. N. tre, vellir,  firdir, ræt'r, merk'r, 

G. tre, vøllu, — fjårdu, ræt?r, merk'r, 

H. ttjåm,  vållum, fjåråum, — råtum, mårkum, 

E. trjå; valla; — fjarda; råta;  marka. 

68. Som tre går kun endnu kne; ti Or- 

dene hle og spe forekomme ikke i Fl. Allerede 

i 15. Hundredår have Islænderne begyndt at udtale 

e i disse Ord som je (isteden for æ), heraf den i 
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flere gode Udgaver af gamle Verker indkomne Skrive- 

måde trå, trås 0. desl. Fls. H og E. ere sammentr. 

isteden for ærjavum, trjava. — Ordet fe, Fæ, Gods, 

Penge, afviger i Ents. E., hvor det har fjår (for 

Sjavar); men ve, Helligdom, Tempel. (hvoraf 

Odinsve, Odense), går som land ell. skip, efter 

forrige Bojnm. 

69. Hank&nsordene skrives sædvanlig med blot 

r (for ur), fordi man ikke har mærket, at Årsagen 

til & i foregående Stavelse just er det x, som ligger 

i Endelsen, ligesom i Fils. H. Altså hvalt med a, 

fordi dette » blot ved et Shva skilles fra Roden, 

men kjålur med &, fordi Endelsen indeholder w. 

— Fls. G. har i alle disse Ord en dobbelt Form, 

dels på -7, overensstemmende med N. i Fl. (lige- 

som i 2 Bojnm.) altså velli, firdi, dels på -wu, 

overensstemmende med H. i Fl., hvilken sidste er 

den rette gamle Form. — Der gives også flere Slags 

Omlyde i disse Ord, og nogle som ingen Omlyd 

kunne modtage, såsom: 

Ent. N. sonur (son), dråttur, vidur, 

G. son, drått, vid, 

H. syni, drætti, vidi, 

E. sonar, dråttar, vidar, 

Fl. N. synir, drættir, vidir, 

G. (syni), (drætti), (vidi), 

— Ssonu, dråttu, vidu, 

H. sonum, dråttum, vidum, 

E. sona; dråtta ; vida. 

Uregelrette ere følgende to: 

Ent. N. fotur, vet'r, (for vetr-ur), 

G. fot, vet'r, (for vetr-u), 
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Hs Lætigg se vetri, 

E. fotar, vetrar, 

Fl.N. G… fætr, vetr, (for vetr-”r) 

H. fotum, vetrum, 

E. fota; vetra. 

70. Hunkønsordene af denne Bøjnm. have også 

flere Slags Omlyd; nogle kunne ikke modtage Om- 

lyd, og nogle have en dobbelt Bøjning efter denne 

eller foregående Bojnm. således: 

denne Bojnm. foregående Bojnm. 

Ent. N. G. hnot, staung, mårk,  staung, 

H. hnot, staung, mårku, staung, 

E. hnotar, steingr, markar, stångar, 

Fl. N. G. hnetr, steingr, markir, stångir, 

H. hnotum, staungum, mårkum, staungum, 

E. hnota; stånga ; marka;  stånga. 

Omlyden i staung, steingt er dog i Grunden 

den samme som i mårk, merkr (67), da det blot 

er en mekanisk Følge af ng, at & er udvidet til av, 

og e til ei, man finder også ofte stoång, stangar, 

stengt (34). — De Ord, der lig mårk, staung, 

kunne båies på to Måder, ere især: strond, 

rond, spåung, taung, haunk. Kun i ét Til- 

fælde er der Forskjel i Betydningen, nl. ånd, Fl. 

endi, en And, men ånd, Fl. andir, en Ånd, Gejst; 

de tre af disse, nl. strond, rønd, ond erholde i Ents. 

E. altid strandar, randar, andar; såatond, em 

Ånd, kun i én Fhf. af Ent. (nl. H. åndu) og i to Fhfr. 

af FI. (nl. N. og G.andir) kan skilles fra 6nd, en And. 

71. Nogle Enstavelsesord på en tonetegnet 

Selvlyd afvige, for såvidt de sammentrækkes, når 

Ændelsen begynder med en Selvlyd, så at d op- 

sluger et påfølgende a, u; men då, w blot et påføl- 
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gende &z; som tå, en Tå, E. tår (for tåar), Fl. tær, 

H.tåm(fortåum); kl6é, E.kl6ar, Fl.klær, klém, 

kl6a. — å, et Får, (Hunfår), har i E. ligesom i Fl. 

ær, og ku, en Ko, kyr, disse Former (ær, kyr) ere 

i det nubrugelige Sprog udstrakte også til N. i Ent., 

så at disse tvende Ord hedde ens i Ents. N. og E. 

samt Fls. N. og G. — Andre sammensmælte Fls. 

Endelse 7» med Slutningsbogstavet, som brun, 

Fl. brynn, (Egilss. S. 306, og i Edda Helgakv. 

Haddsk. 19 i Følge den gamle Skindbog), nu siges 

bryn eller endog bryr; mus har i Fl. myss eller 

mys; dyrr eller dyr, en Dår (Åbningen), findes 

blot i Fl., og har i H. og E. durum, dura eller 

dyrum, dyra. Undertiden henføres bryn og dyrr 

i Fl. til Intetkånnet. — End mere afvige disse to: 

Ent. N.G. hånd, nått; ell. nått, 

H. hendi, nått, nåttu, 

E. handar, nåttar, nætr (nætr), 

Fl. N. G. hendr, nætr, (nætr), 

H. håndum, nåttum, nåttum, 

E. handa; nåtta, nåtta. 

72. Man kan her mærke sig nogle Slægtskabs- 

navne på -ir, som ere dels af Ha. dels af Hu., 

og kunde antages for en egen Bojningsm. hvis de 

ikke vare så få: 

Ent. N. fadir, brådir, dåttir, systir, 

G. H. E. (60ur, brodur, dåttur, systur, 

Fl. N. G. fedr, brædr, dætr, :-  systr, 

H. fedrum,  brædrum,  dætrum, systrum, 

E. fedra; brædra ; dætra; systra. 

Som br6ébir går også m6 dir; af fabir findes og— 

så i Enst. H. fedr, og af bråédir, brædbt, hos de 

gamle. 
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73. Desuden har det gamle Sprog nogle be- 

synderlige Slægtskabsnavne af forskjellige Bøjnmr., 

som betegne to eller flere Personer under ét, og 

derfor blot forekomme i Fl., hvis de to Personer 

ere af ulige Køn, blive Ordene af Intetkånnet, så- 

ledes: 

hjén, Mand og Kone; fedgin, Fader og Datter; 

systkin, Broder og Søster; mæågin, Moder og Son; 

hj, Karl og Pige;  febgar, Fader og Søn; 

ell... Mand og Kone; mæågur, Moderog Datter. 

Hertil kan også henføres børn, det eneste der 

forekommer i Ent., barn (== land); blot fedgar 

er af Ha., og mæbgur af Hu. (= tångur), E. 

mædgna. 

Forbindelsen, med Kjendeordet 

74. består i en blot Sammensætning af No. 

med det bestemte Kjo. hit, hinn, hin, hvorved beg- 

ges Endelser beholdes næsten uforandrede, så at 

Ordene i denne Sammensætning erholde en dobbelt 

Båjning. Men da Kjo. selv er et Sto., og dets 

Bøjning lig Tillægsordenes, vil det være tjenligt først 

at fremsætte denne fuldstændig. 

Ent. N.. hit, hinn, hin, 

Gæt hinn, hina, 

H. hinu, hinum, hinni, 

E. hins, hins, hinnar, 

KEENSEh: hinir, hinar, 

G. hin, hina, hinar, 
SQ ne TTTTTR R— 

H. hinnum, 

E. hinna. 
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Heraf bortfalder i denne Sammensætning altid hk, 

og, hvis No. endes på en kort Selvlyd, a, 7, x, og- 

så 7; ligeledes bortfalder 2 efter enhver Flertalsen- 

delse på -r. 

75. Af Ordene selv bortkastes i denne Sam- 

mensætning blot m i Fls. H., som altså kommer til 

at endes på w, og fordrer hi bortkastet af Kjo., så- 

ledes: 

af første Bojningsmåde. 

Ent. N. hjarta-t, andi-nn, gata-n, 

G. hjarta-t, anda-nn, gotu-na, 

H1. hjarta-nu,  anda-num, gåtu-nni, 

E. hjarta-ns,  anda-ns, gotu-nnar, 

FI. N. hjørtu-n, andar-nir,  gotur-nar, 

G. hjørtu-n, anda-na, gotur-nar, 

H. hjortu-num, &ndu-num, gitu-num, 

E. hjartna-nna; anda-nna; gatna-nna. 

76. Ved anden og tredie Bøjnm. må desuden 

mærkes, at de Ord af Ha., som fattes z i H., mod- 

tage heller ikke gjerne Kjos. 2, som dreingr-inn, 

dreingnum; dalrinn, dalnum; men de, som 

kunne modtage et eget i, beholde det som oftest, 

f. E. fsinum; rettere end fsnum; stålinum 

(Snorra-Edda, S. 114) rettere end stålnum. 

77. Til Eksempler må tjene: 

af anden Bøjningsmåde. 

Intetkon. Hankøn. Hunkon. 

Ent. N. skip-it, kontngr-inn, eign-in, 

G. skip-it, konung-inn, eign-ina, 

H. skipi-nu,  kontngi-num, — eign-inni, 

E. skips-ins, . kontings-ins, eignar-innar, 
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FL. N. skip-in, kontungar-nir,  eignir-nar, 

G. skip-in, kontnga-na, eignir-nar, , 

H. skipu-num, kontingu-num,  eignu-num, 

E. skipa-nna; kontnga-nna;  eigna-nna. 

78. Såsnart en Selvlyd følger efter f, læses 

det over på denne, og taber sin egen Halvlyd, 

f. E. silf-rit, målm-rinn, fj68-rin; dette skon- 

nes af den sædvanlige Forkortelse i gamle gode 

Håndskrifter: kog'N for konting-rinn, 0. desl., 

men det iagttages nuomstunder kun ved Intetkønnet. 

79. Alle sammentrukne og uregelrette Former 

blive, som de ere, f. E. degi-num, katli-num, 

sålu-nni, ålnar-innar; f beholder sin Halv- 

lyd foran n, som: bændf-nir, fingr-na. Kun 

mad (65) tilféjer Endelsen -ær i Fils. N. og -iæ i 

G., forend Kjo. tilfojes, altså: mennir-nir (sjælden 

menninnir), menni-na. 

80. Hunkonsord på en enkelt Medlyd bortkaste 

ofte hi af Kjo. i Ents. G., såsom får-na for fåor- 

ina, grofna for groåfina (Snorra-Edda, S. 138), 

reib-na for reid-ina; huidna forhutina (Snorra- 

Edda, $. 144). 

81. I de Tilfælde, hvor Navneordet er en- 

stavelset, og endes på en lang Selvlyd eller Tve- 

lyd, beholder man Kjos. æ, hvor Ordet ellers vilde 

vedblive at være enstavelset; men bortkaster det, 

hvor det ellers vilde blive trestavelset; f. E. skrå-in, 

skrå-na, skrå-nni; ey-in, ey-na, ey-nni 

(også eyju-nni 66). 
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82. af tredie Bojningsmåde. 

Intetkon. Hankon. Hunkon. 

Ent.N. kne-it, kjølr-inn, båk-in, 

G. kne-it, kjøl-inn, båk-ina, 

H. kne-nu, kili-num, båk-inni, 

E. knes-ins,  kjalar-ins, båkar-innar, 

Fl. N. kne-in, kilir-nir, bækt-nar, 

G. kne-in, kjolu-na, bækt-nar, 

H. knjå-num, kjølu-num,  béku-num, 

E. knjå-nna;  kjala-nna;  béka-nna. 

83. Den nyere Form tråd, for treit, findes 

dog og i temmelig gode Håndskrifter. 

84. For øvrigt beholdes alle Uregelretheder 

foran Kjo., ligesom i 2den Bojnm., f. E. mysnar, 

dyrnar, eller i Intetk. dyrrin; dog siges brynn- 

ar, med to og ikke med tre » (Snorra-E. S. 50). 

2. Tillægsordene. 

85. Denne Ordklasse har megen Overens- 

stemmelse med No.; dog ingenlunde som i Græsk 

og Latin, hvor begge bøjes næsten ganske ens; men 

snarere som en modsat Ordning, der stykkevis svarer 

til Navneordenes Indretning. Kjendeordet (74) sættes 

her altid foran; i slige Tilfælde modtage To. en egen 

mangelfuld Bøjning, som kaldes den bestemte Form, 

og svarer til 1. Hovedart af No., kun at den er 

langt simplere i Fl., hvor den overalt endes på -wu; 

de enkelte Forholdsformer må da skjelnes på det 

hosstående Kjo. eller på andre Ord i Samstilling. 

Når intet Kjo. eller lignende Bestemmelse står hos, 

antage To. en ganske forskjellig og meget fuldstændig 

Bøjning, som kaldes den ubestemte Form, og svarer 

til: Nos. lukte Hovedart, egentlig til den anden Bøjnm., 
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da der intet To. gives, som endes på -e i Intetks. 

Fl. eller på -x i G. af Hanks. Fl, eller på -f i Hunks. 

Fl. Den er måskje den oprindelige, og plejer som 

sådan at afhandles først. Begge Former adskille de 

tre sædvanlige Kon, og således svarer et enkelt Tos. 

Bojning til alle 6 Klasser af Nos. 1. og 2. Bojnm. 

l. er atter her det simpleste i begge Former, og 

hjemler sig derved den første Plads. 

86. Til fuldstændigt Bojningsmånster må tjene 

spakt, der går således: 

den ubestemte Form. 

Ent. N. spak-t, spak-T, spøk, 

G. spak-t, spak-an, spak-a, 

H. spok-u, spok-um, spak-ri, 
SR 

Ek. spaks, spak-rar, 

FI. N. spok, spak-ir, spak-ar, 

G. spok, spak-a, spak-ar, 

H. spokum, 

E. spakra; 

den bestemte Form: 

Ent. N. spaka, spaki, spaka, 

G. H. E. spaka, spaka, spoku, 

FI. N.G. spoku, 

H. spoku e//. spåkum, 

E. spoku. 

87. Uagtet Tillægsordene således egentlig kun 

udgøre én Bøjnm., gives der dog adskilligt at iagt- 

tage ved Endelsens Forbindelse med Roden. Er 

det sidste Rodbogstav å, og går der en Selvlyd 

eller Tvelyd foran dette &, så sammensmælter det 
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iL med -t til tt, som glatt, gladr, 2166; breitt, 

breidr, breidb; i ét. Tilfælde, nl. gott, g60r, 

26%, bortfalder desuden Tonetegnet; men går der 

en Medlyd foran, bortfalder dette & aldeles, som: 

hart, haror, hård; sagt, sagdr, s6g0; haft, 

haf&år, håfå. Det samme skjer i Tostavalsesord, 

skønt en Selvlyd går foran, som: kallat, kalladr, 

kåøllud; lagit, lagidr, lagid; for kalladt, lagidt. 

— Ligeledes d efter en Medlyd, som: vant, vanér, 

vond;. selt, selde, seldssaæcymt,;srey må 

geymd. Men af dd i Tillægsformerne bortfalder 

det ene, som: gladt, gladdr, glådd; breidt, 

breiddi, breidd; mædt, mæddr, mædd. — 

Har Ordet ét, tilfåjes intet nyt -t i I., men dette 

bliver ligt Ha: som: ser sete ert: HÆL 

mætti, mætt; med mindre Omlyden kan adskille 

disse Kån, som: latt, lattr, lått; ej heller kan 

det skilles fra I. af et andet lignende Ord med 

enkelt -?, som: latt,…latf, låt; såogshvatt, 

hvattr, hvoøtt, og hvatt, hvatr, hvøt. 

88. De, hvis Rod endes på en tonetegnet Selv- 

lyd, afvige deri, at de fordoble Intetkonsmærket z, 

så og det r, som findes i Endelserne -r2, -rar, i 

Hunks. H. og E., samt -ra i Fls. E., ofte også det 

8, som udgår Endelsen i Is. og Has. E. i Ent. såsom: 

prått,"prårseprås pægss, prårrar, -Prårra; 

audsætt, audsær, audsæ, 0. s. v.; mjétt, 

mor; mp; trit; tdr strid nytte hy rs ny, 

nyss, 0. s. v. — De med c sammendrages sæd- 

vanlig, når a eller w% følger efter, således at disse 

Selvlyde opsluges af då; f. E. blå for blåu; blån 

for blåan, blåm for blåum, o.s. v.; ligeledes i den 
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bestemte Form, som: hinn gråi, men G. hinn 

grå, H. hinum grå, E. hins grå 0.s.v. i ethvert 

lignende Tilfælde; de usammentrukne Former til- 

høre den nyere Islandsk, og forekomme næppe i 

nogen Oldbog af Betydenhed. — Derimod indskøde 

de gamle undertiden f (eller v), for at undgå Sam- 

mentrækningen, såsom: hått, hår, hå, i Has. G. 

håfan, H. håfum, håfom (eller håm), bestemt: 

håfa, håfi, håfa, håfu. Ligeledes mjåfa, 

mjofan, mjåfum, og best. mjåfa, mjåfi 0o.s.v. 

Ordet nytt indskyder derimod 7 foran alle Selvlyde 

undtagen 7, altså nyju, nyjan, 0.s.v. 

89. Nogle To. indskyde 7 og v efter den sidste 

Medlyd, uden at Bojningen derved i nogen Måde 

forandres, disse svare altså til No. i Nr. 57 (Ya 

58;. f. E. dåkkt (døkt),  dåkkt, doåkk,.i FL 

dokk, dåkkvir (dåcqvir), dåkkvar, best. dåkkva, 

dokkvi, dåkkva. Det eneste som regelret ind- 

skyder 7 er mitt, miår, mid, altså midjan, midja, 

midju, mibjum, midri o. s. v. Fl. forekom- 

mer vel næppe i N. (hvor det ellers skulde hedde 

mid, midir, midjar), men vel i de øvrige Fhfr. 

mid, midja, midjar, mibjum, miåra; den be- 

stemte Form fattes. I flere Ord, hvis sidste Rod- 

bogstav er g eller £, indskydes dog stundum 7 foran 

a og u, som frægt, frægr, fræg, G. frægan 

ell. frægjan, H frægum ell frægjum; sekr; 

sekan ell. sekjan. 

90. Enstavelsesord på r efter en lang Selvlyd 

eller Tvelyd ere aldeles -regelrette, som: ber-t, 

ber-r, ber; fær-t, fær-r, fær; kun i nyere 

Islandsk bortkastes Hankénsmærket r, efterdi Ud- 

3 
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talen er forandret, og Hankønnet blevet ligt Hun- 

kønnet i N. Men hvis Selvlyden er kort og r alt- 

så fordoblet, .da bortfalder blot for Retskrivningens 

Skyld det ene r i I. foran -t, og foran de Endelser, 

som begynde med r, for at ikke tre » skulle støde 

sammen; men derimod beholde slige Ord dobbelt 7 

i Hunks. N., da Selvlyden ellers vilde blive lang, og 

Roden forvanskes; f. E, purt, burr, burr; kyrt, 

kyrr, kyrr. — Hermed stemme de på s overens, 

som: laust, lauss, laus, fordi en Tvelyd går 

foran, men hvast, hvass, hvåss (ikke hvås), 

fordi Selvlyden er kort; foran de øvrige Endelser, 

der begynde med 7, lider 8 sjælden nogen Foran- 

dring, stundum sammensmælter det dog dermed til ss. 

"I ét Ord med dobbelt s plejer Selvlyden i I. at tone- 

tegnes, nl. vist, viss, viss. 

91. Går derimod en Medlyd foran det sidste 

Rodbogstav 7, bliver dette til f (aldrig til z7) foran 

t og s, samt i Enden af Ordene, men til r foran en 

Selvlyd og Endelserne -77, -rar, -ra, hvor dog atter 

det ene af de to r bortfalder, fordi dobbelt » ikke 

kan udtales efter en Medlyd. Alt dette kan overseg 

af følgende Eksempel: 

Ent. N. fagit,  fagr, fogr (for fog-ru), 

G. fagit, … fagran, — fagra, 

H. fogru, fågrum, fagri (f. fagrri), 

E. fagis, fagrar (f. fagrrar), 

Kl. N. fogt, fagrir, fagrar, 

G. fogr, fagra, fagrar, 

H. fågrum, 

E. - fagra (f. fagrra), 
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best. N. fagra,  fagri, fagra, 

G. fagra,  fagra, fågru, 0.s.v. 

Således findes disse Ord hos de gamle såvel som nyere; 

f. E. ek brå å mik fagri mynd, Fms. 2, 187. fagrar konu 

åsjonu, sst. med vitra manna rådi, er et Udtryk, som hyp- 

pig forekommer; ligeledes fylltist fagri von, Paradm. S, 

167; innu fagrar, sst. 129 0. s.v. 

92, De hvis Kjendebogstav er / efter en Tve- 

lyd, eller, når det er Tostavelsesord, efter enhver 

Selvlyd, sammensmælte dette med r i Endelsen til // 

(89); "som: herlige erheske i 07 Hynks "HH; 

heilli, E. heillar, Fls. E. heilla; gamalt, gam- 

all; gåmul, i H. gamalli, E. gamallar, Fls. E. 

gamalla; så og' bagalt el. bogult, pogull, 

bågul o. s. v. Foran Endelser som begynde med 

en Selvlyd sammentrækkes disse, altså: gamlan, 

gamla, gomlu, gomlum, og best. gamla, gamli 

0.sS. V., men heimilt ell. heimult sammendrages 

ikke. Folt, fålr, fol sammensmælter ikke sit /r til 

Ul fordi det er énstavelset, og har en enkelt Selvlyd. 

93. I tvende Ord bortfalder / foran Intetkons- 

mærket z, 0, foruden en anden Afvigelse i Has. G., 

således; 11450) lit til Gr Hass TET nn stor 

Hi Ho I STE Ta lit Ia MEE HE TOR SV. 

Man ser at Selvlyden bortkaster Tonetegnet, såsnart 

et Sammenstød af Medlyde følger efter. Skrivemåden 

litid for litit er derimod en simpel Velklangsregel, 

som iagttages i meget gode Håndskrifter, nl. at 

Intetkånsmærket & ombyttes med %, såsnart Ordet 

foran indeholder et z, altså og ritab, men bakat 

o.s.v. Det andet af disse Ord er mikit, mikill, 

mikil, G.mikit,mikinn, mikla, H. miklu0o,s.v. 
3% 
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94. De hvis Kjb. er » efter en Tvelyd, eller, 

om det er Tostavelsesord, efter hvilken som helst Selv- 

lyd, sammensmælte ligeledes » med r til mm (39), som 

vænt, vænn, væn, G. vænt, vænan, væna, H. 

vænu, vænum, vænni, og i Hunks. E. vænnar, 

i Fls. E. vænna.  Tostavelsesordene afvige des- 

uden i Hanks. G. og sammendrages, når Endelsen 

begynder med en Selvlyd, således: 

Ent. N. heibit, heidinn, heidin, 

G. heibit, heidinn, heidna, 

H, heiénu,  heidnum,  heibinni, 
Shen REE 

E. heidins, heidinnar, 

Fl. N. heibin,  heidnir, heidnar, 

G. heib6in, - heidna, heidnar, 
RR eee 

H. heidnum, 

E. heibinna, 

best. N, heidna,  heidni, heibna, 0.5. v. 

95. På denne Måde bøjes alle regelrette Tfr. 

af Gjos. lukte Hovedart, (som bliver énstavelset i 

Datiden), f. E. råbit, råbdinn, rådin;. gefit, 

sefinn, gefin; tekit, tekinn, tekin 0.%desks 

så og adskillige af første Hovedarts tredie Klasse, 

(som har Omlyd i Hovedstavelsen), barit, bar- 

inn, bårin. Men disse Endelser ere, ved en i 

den ældste danske Tunge ikke usædvanlig Afæn- 

dring i Udtalen, egentlig isteden for -it, -idr, -10, 

og dette sammendrages ofte med Rodstavelsen, så- 

ledes at z udelades, og & hærdes til d, eller z, hvis 

Ordets Kjb. er en hård Medlyd, f. E. bart, barår, 

bor; tamt, tamdr, tomd; vakt, vakti, vokt. 
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Således fremkom i- nogle af. disse Ord en tredob- 

belt eller dog dobbelt Form, af hvilke den sammen- 

trukne er den ældre, den på it, æn, in den nyere 

islandske; i andre beholdtes udelukkende blot én 

af to. De Ord, som have en dobbelt Skikkelse, 

antage da sædvanlig en blandet Bøjning efter Vel- 

klangen, således: 

Ent. N. vakit, vakinn, vakin, 

G. vakit, vakinn, vakta, 

H. våktu, voktum, vakinni, 
Eee EET 

E. vakins, vakinnar, 

FI. N. vakin, vaktir, vaktar, 

G. vakin, vakta, vaktar, 

H. voktum, 

E. vakinna, 

best. N. vakta, vakti, vakta, 0. s. v. 

Til Beviser for de sammentrukne Formers virkelige 

Brug hos de gamle må tjene: kraft, Fms. 4,122 og 

176; baktr, Fms. 2,305; men bakidr, Grimnism. 

9; dult, Islendingas. 2,243; huldr, Snorra-E, 

8.136; skilt,. Fms.;6,:220..… De nyere,Former ere: 

krafit, .pakinn, dulit,«bulingskilit, 

96. For øvrigt gives der vel en Del andre Ord, 

som sammendrages, f..E. audigt, r7e-t, Fl. audug, 

audgir, audgar; målugt, målgir; åflugr, 

oflgir 0. desl., men få eller ingen uregelrette To. 

heilagt, -lagt, -låg, plejer i de sammentrukne 

Former at forandre ei til e, Fl. heiløg, helgir» 

helgar, best. helga, helgi, helga. Roden 4/2 

plejer at tonetegnes i I., således: fllt, illt, ill; og 

af sann sammensmælter nn med ét til ét, således ; 
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satt, sannt, sånn; allt, allr, 61l fattes den 

bestemte Form, fordi det i sig selv er så aldeles 

bestemt. 

97. Sammensatte Tillægsord, som endes på a, 

ere aldeles ubådjelige, f. E. einskipa, Fms. 7,123; 

sundrskila, Fms. 11,131. — Men der gives mange, 

som hos de gamle dog i N. adskille Kon, i det de 

endes i Ha. på -z, og i Hu. på -a; f. E. sam- 

mædri, Fms. 6,50.sammæbra, sst.7, 124; var hann 

forvitri, Hk. i Fortalen, hon var forvitra, Fms. 

6, 56. herhid høre årviti, Fms. 7,158; mål66i, 

Færeyjingas. S. 218; fulltibi, Egilss. S. 185. 

Gradforhojningen. 

98. Den højere Grad dannes sædvanlig ved 

Endelsen -ara, ari, ari, som tilføjes således, at 

dette ara 0.8. v. sættes isteden for Endelsen -a 

i den bestemte Form af første Grad; og bøjes så- 

ledes at den antager kun én Skikkelse, hvad enten 

den står bestemt eller ubestemt, og af denne gå I. 

og Ha. i Ent. som den bestemte Form, men Hu. i 

Ent. og alle Køn i Fl. beholde -7 overalt, (kun 

sjælden i H. -um); f. E. af spaka dannes den 

højere Grad spakara, der går således: 

Ent. N. spakara, spakari, spakari, 

G. H.E. spakara, spakara, — spakari, 
— 

Fl. overalt spakari. (HH. spokurum). 

Som håjere Grad bøjes også handlende Tillægsform 

af Gjo.; f. E. ætlanda, heyranda, segjanda, 

rådanda, gånganda, 0. desl. Disse Former have 

meget ofte lidende Betydning, som: å hitter litanda, 
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der bør ses hen til hint; betta er biggjanda, 

dette kan modtages, Rafns Fornaldars. 1, 495. 

99. Den højeste Grad dannes sædvanlig ved 

Endelsen -ast, astr, ust, som føjes til Roden, så- 

ledes at denne Endelse sættes isteden for -a i den 

første Grads bestemte Form,; og bøjes som spakt, 

spakt, spåk både i den ubestemte og bestemte 

Form, således: 

ubest. N. spakast, spakastr, spokust, 

G. spakast, spakastan, — spakasta, 0. s. v. 

best. N. spakasta, — spakasti, spakasta, 

G. spåkasta, spakasta, spokustu, 0. 8. Vv. 

De, der sammentrækkes i første Grad, sammentrækkes 

også i de højere Grader, hvor der er samme Grund, 

nl. at Endelsen begynder med en Selvlyd; f. E. 

audgara, audgari, audgast, audgastr, aud- 

gust o. desl. 

100. Men der gives også i mange Tilfælde en 

kortere Dannelsesmåde for disse Grader, som be- 

står deri at Bindeselvlyden a bortfalder, og blot -ra, 

-ri, -ri i højere, og -st, -str, -st i højeste Grad 

fojes til Roden, eller sættes isteden for -a i første 

Grads best. Form, samt den Omlyd som r udkræ- 

ver indføres i Rodstavelsen (33. 34), hvis den er 

modtagelig derfor. Bøjningen af de således dannede 

højere Grader er den samme som nys er anført (98. 

SENE rel dE 

hit fagra, fegra, -ri, fegtst, fegtstt, fegist; 

— låga, lægra, -ri, lægst, lægstør, lægst; 

— långa, leingra, -ri, leingst, leingstr, leingst; 

ell.langa, lengra, -ri, lengst, lengstt, lengst; 
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hit praungva, pbreingra, -ri, preingst, -stf, -st; 

ell. prongva,  brengra, -ri, bprengst, -str, -st; 

hit stéra, stærra, -ri, stærst,  -str, -st; 

— tnga, yngra, ri, yngst,  -sti, -st; 

— hunna, bynnra, -ri, hbynnst,  -str, -st; 

— djupa, dypra,  -ri, dypst, -sti, -st; 

— dyra, dyrra, -ri, dyrst, -stf, -st; 

— væna, vænna,  -ni, vænst, -stf, -st; 

Ordet mjått, mjår, mjå, smalt, hit mjåfa, 

modtager ingen Omlyd, uagtet det erholder de kortere 

Endelser: mjårrå, mjåst, Fms. 7,264. 

101. Nogle dannes på begge Måder, således 

finder man også: djåpara, djupari, djuåpast, 

-asti, -ust, samt dyrara, -ri, dyrast, -astr, 

-ust, de kortere Former tilhøre sædvanlig det 

gamle Sprog. — Flere erholde den kortere Form 

i højere Grad, og den længre i højeste, såsom: 

seint, seinna, seinast; sælt, sælla, sælast; 

nytt, nyrra, nyjast. 

102. Andre ere ganske uregelret dannede, som: 

forste Grad. højere Gr. højeste Gr. 

gott, hit g66a, betra, bezt-a; 

Ms — illa, 
R verra, verst-a; 

vånt, — vånda, 

mikit — mikla, meira, mest-a; 

litiå, — litla, minna, minnst=a ; 

mart, (margrt, mårg), fleira, flest ; +) 

l —d 9 re eee ea ellra , ellst-a; 

eldra, elzt-a. 

”) Dette Ord forekommer ikke i den bestemte Form, uden 

i Fl. hin mårgu, hinir fleiri, hinar flestu, og 

dette fornemmelig hos de nyere. 



FORMLÆRE. 41 

103. I nogle Tilfælde findes blot de højere 

Grader, dannede af Biord eller Fho., uden nogen 

første Grad som To.; f. E. 

(noråt) nyrora, nyrost, nordast; 

(austt) eystra, austast ; 

(sudr) sydra, sydst (synnst); 

(vestr) vestra , vestast; 

(fram) fremraåa, fremst ; 

(apti) eptra, epzt, aptast; 

(ut) ytra, yzt; 

(inn) innra, innst; 

(of) efra, efst; 

(nidt) nedra, nedst; 

(for) fyrra, fyrst; 

(sf) sfåara, sfåast ; 

(heldr) heldra, helzt; 

(ddr) ædra, ædst; 

(fjarri) (firr) first ; 

(nå-) (nær, nærr) … næst. 

Af disse have dog fremraå og sif6ara en regelret 

første Grad, men af forskjellig Betydning og Brug, 

nl. framt, framt, from, fortræffeligt, tappert, 

som er et digtersk To., og sitt, sfår, sid, sidt, 

nedhængende, 

104. De, som fattes den best. Form, modtage 

heller ingen Gradbåjning, som allt (96), og de på 

-i eller -a (97), samt Tillægsformerne, især de handl. 

på -andi. Uagtet disse Ord fattes Gradbøjningen, 

kunne deres Grad dog stundum forhøjes, ved at 

sætte Bi. meir,. mest, ell. heldt, helzt, foran; 

som og forringes ved minnt (midi), minnst (min zt), 

ell, sfår, sigt. 
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3. Stedordene. 

105. "De personlige have et eget Total i de 

to første Personer, og af den 3. Pers. et tilbage- 

visende Sto., som er ens i Ent. og Fl. således: 

Ent. 1. Person. 2. Person. 3. Pers. tilbv. 

N. ek: (eg), bu, w 

G. mik (mig), bik (big, sik (sig), 

H. mer, ber, ser, 

E. min, bin, sin, 

BE STE TEENS ErEER Flert. 

N. vit (vid), ver, bit, ber, — 

G. okkr, 088, NERE Or, sik (sig), 

H. okkr, oss, sy kk vor, ser, 

E. okkar, vår; ykkar, ydvar; sin. 

Den=3: PFfattes. Log "El:, som erståttes" af 

. best. Sto. bat, så, så; den båjes således: 

N. hann, hon (hån), 

G. hann, hana, 

H. hånum (om), henni, 

E. hans, hennar. 

106. Af E. af de først anførte dannes syv 

Ejestedord, således: 

AE PAT BE me sm mn 

- 2. - - — pitt, pinn, pfn; 

RELSE tilbe et SNE sms 

- 1. - i Tot. okkart, okkarr, okkur; 

- 2. - - —  ykkart, ykkarr, ykkur; 

SERUP] Får VAT AVArs 

so DNS RE vant, YOVarr, .YOUr: 

De tre første båjes som Kjo. (74), på det nær 

at de erholde dobbelt z i I., og tonetegnes i alle de 

Fhfr., hvor et enkelt z følger efter 7, altså. i E. mins, 
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mins, minnar. — De fire sidste gå som sædvanlige 

ubest. To., på det nær at de i Has. G. erholde blot 

-n (for -an), altsåokkarn (ikke okkran), vårn (ikke 

våran) 0. s. v. For øvrigt sammentrækkes de tre 

Tostavelsesord som sædvanlig, altså i H. okkru, 

okkrum, okkåri, 0.s.v. 

107. De bestemmende Stedord ere først det 

uregelr. bat, så, su, eller i Fælleskøn sjå, og 

det deraf dannede betta, bessi, bessi, der gå 

således: 

Ent. N. bat, så, su, betta, pessi,  pessi, 

G. bat, pann, på, betta, penna, .pessa, 

H. bvi, peim, peirri, pessu, pessum, pessi (-arri), 

E. bess, bess, peirrar, pessa, pessa,  pessar (-arrar), 

Fl. N. pau, peir, pær,  hbessi, pessir, pessar, 

G. pau, på, pær,  pessi, pessa,  pessar, 
Ten 

H. beim, bessum, 

E. beirra; pessarra. 

Dernæst Kjo. hit, hinn, hin (74), der også ofte 

bortkaster h, og skrives it, inn, in, eller endog 

et, enn, en. Samme Ord bruges også som best. 

Sto. modsat betta, blot med den Forskjel, at I. 

i dette Tilfælde erholder dobbelt z, altså: hitt, 

hinn, hin, og Ordet ikke lettelig bortkaster sit &, 

ej heller antager e, da det udtales tydeligere og 

med mere Vægt. 

108. De henvisende og spårgende ere, med 

Undtagelse af de blot henvisende Småord: er og 

sem, de samme; nl. hvårt, hvårr, hvår, hvilket 

af to, og hvert, hverr, hver, hvilket (af mange). 

Begge gå som ubest. To., kun at de i Has. G. er- 

holde blot -» (for -anx); det sidste indskyder regelret 
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j foran Endelser som begynde med a, w, altså i 

G. hvert, hvern,hverja, H.hverju, hverjum, 

hverri. Hos Skaldene findes dog også i Has. G. 

hverjan, i det mindste i Betydningen enhver. 

109. Man har også i det oldnordiske Sprog haft et 

enestående for det meste spørgende Sto. i Ent, således : 

Intetk. Fællesk. 

N. hvat, hverr (hvarr), 

G. hvat, hvern (hvarn), 

H. hvi, hveim, 

E. hvess, hvess, 

men heraf bruges i det sædvanlige Sprog kun hvat 

som Sto., hvad, og hvi som Biord, hvorfor? 

110. De ubestemte ere dels oprindelige,. dels: 

sammensatte af andre, især af de spørgende. Op- 

rindelige ere eitt, einn, ein, der stundum -bruges 

som ubestemt Kjo. eller som ex vis; også for ene, 

alene; det båjes regelret som vænt (94) både i 

Ent. og Fl. ubest. og best., med den Undtagelse at 

nt i I. sammensmælte til ét, og at Has. G. har en 

dobbelt Form: einn og einan, den sidste bruges 

blot for sæægulum, singularem, altså distributiv. 

111. Ænnat (a/liud, alterum, secundum). er 

meget uregelret, og går som følger: 

Ent. N. annat, annarr, Onnur, 

G. annat, annan, a0ra, 

H. Odru, 60rum, annari, 

E. annars, annars, annarrar, 

Fl. N. 6nnur, a0rir, a0rar, 

G. Onnur, a0ra, a0rar, 
zå my Å 

HA. 6orum, 

E. annarra. 
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Det fattes den best. Form, og beholder den ubest. 

uagtet Kjo. sættes foran. 

112. Bæbi, begge, findes blot i Fl. således: 

N. bæbi, båbir, bådar, 

G. bædi, båda, bådar, 

Fl: bådum, 

E. beggja. 

113. De vigtigste af de sammensatte eller af- 

ledte: hvårttveggja, hvårrtveggi, hvår- 

tveggja, hvert for sig af to; af dette ,Ord bøjes 

begge Dele, hvårt som Nr. 108. er omtalt, og 

tveggja, der ikke bruges udenfor Sammensætning, 

som et To. i best. Form, altså i Fl. hvårtveggju, 

hvårirtveggju, hvårartveggju, 0.s. v. 

Annathvårt, annarrhvårr, onnurhvår, 

et af to, en af Delene, har ligeledes en" dobbelt 

Bøjning i begge Tal, dog især i Ent.; i det nyere 

Sprog er desuden den sidste Del forblandet med 

hvert, og findes altså sædvanlig med indskudt 7, 

som 6druhverju for 6druhvåru, 0. desl. 

Man siger også: hvårt (ell. hval) annat, 

hvårr annan, hvår adra, 0. s. v., hinanden, og 

hvert annat, hverr annan, hver abra, eller 

endnu bedre med det sidste Ord i Fl. hvert 6nnur, 

hverr adra, hveradrar, hverandre, men i disse 

Tilfælde sammensættes Ordene ikke. 

Hvårigt, hvårigt, hvårig, (ell.hvårugt, 

0. S. Y.), intet af to, ingen af Delene, båjes som 

et To. i den ubest. Form. 

Sitthvat, ell. sitthvårt, sinnhvårr, sin- 

hvår svarer til vort hver sit, og plejer at skilles ad, 
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kun således at sitt står først; den sidste Del er det 

som sædvanlig bøjes i de afhængige Fhfr. Hyppigere 

forekommer sitthvert, sinnhverr 0. s. v., f.E. 

beir lita sinn f hverja ått, de se hver til sin Side, 

hvor Talen er om tre eller flere. 

114. Uden Hensyn til to bruges: eitthvat, 

noget, eng. some, ell. vedføjet: eitthvert, einn- 

hverr, einhver, som på Is. N. og G. nær sæd- 

vanligvis kun bøjer den sidste Del; man finder altså 

og i Ha, einhverr, især hos de nyere. 

115. Nokkut, noget (eng. any), er sammen- 

sat af et ubrug. Ord mak, og hvert, hvat, eller 

hvart, i hvilket sidste ve eller va sædvanlig er 

sammentrukket til z ell. 0; det har mangfoldige 

Skikkelser, af hvilke følgende måskje kan antages 

at være den ældste og retteste: 

Ent. N. nakkvart, mnakkvarr, nåkkur ell. nokkor, 

G. nakkvart,  nakkvarn, nakkvara ell. nokkora, 

H. nåkkuru,  snåkkurum, nakkvarri, 

E. nakkvars, nakkvarrar, 

Fl. N. nåkkur, naåkkvarir,  naåakkvarar, 

G. nåkkur, nakkvara, == naåkkvarar, 

H. nokkurnum , 

E. nakkvarra, 

I. hedder også nakkvat; nl. når det udledes af 

hvat, og iH. nåkkvi. Men sædvanlig udstrækkes 

Omlyden i første Stavelse til alle Fhfr., ligesom 

Sammentrækningen af ve, va ianden; således nåkkut, 

nåkkurr, nåkkur, ofte også nokkut, nokkurr, 

nokkur, hvilket i det nyere Sprog er blevet al- 

mindeligt. De tvende sidste Former sammendrages 
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også af de nyere, hvor Endelsen begynder med en 

Selvlyd, som: H.nokkru, nokkrum, nokkurri. 

116. Det nægtende Sto., vort øxtet, er sammen- 

sat af eitt, einn, ein, og den nægtende Endelse 

-gt, kt, det har ligeledes mange uregelrette Former; 

de ældste og retteste synes at være: 

Ent. N. ekki (for eitki), — eingi, eingi, 

G.zekki, eingan (eingi),  - einga, 

H. eingu (einugi), eingum, eingri, 

E. eingis, einkis, einskis, eingrar, 

Fl. N. eingi, eingir, eingar, 

G. eingi, einga, eingar, 
Sæt HERRER E RD 

H. eingum, 

E. eingra. 

Man finder ofte Stavelsen eææg sammentrukken til 

eng, altså i G. engan, enga; og dette eng om- 

byttet med årg, altså: ongan, &nga, eller. med 

indskudt v, 6ongvan, Oongva, H. ongu, Oongum, 

Ongri, ell. endog ongarri, og i E, Ongarrar; 

endelig er dette ng også udvidet til aung, altså 

aungan, aunga eller aungvan, aungva. Men 

i Is. og Has. E. findes næppe flere Afændringer end 

et eller e i Hovedstavelsen; ikke Onkis, awnskis, 

ell. desl. 

117. De tællende og ordnende Stedord ere: 

eitt, einn, ein; fyrsta, -i, -a; 

tvau (tv6), tveir, tvær; annat, annarr, Onnur; 

prju, prir, prjår; pridja, pridi, pridja; 

fjogur, fjorir, fjørar; fjérda, -i, -a; 

fimm ; fimta, -i, -a; 

sex; séita, (sjåtta) ; 

sjau (sjd); sjaunda, sjånda (sjåunda) ; 

åtta; åtta, (åttunda) ; 
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niu; niunda; 

tiu; tiunda; 

ellifu ; ellifta ; 

tolf; tolfta ; 

brettån; Prettånda; 

fjortån ; fjortånda ; 

fimtån ; fimtånda ; 

sextån ; sextånda; 

sautjån (seytjån) ; sautjånda (seytjånda); 

åtjån; åtjånda ; 

nitjån ; nitjånda ; 

tultugu; tuttugasta ; 

tuttugu ok eitt, 0,58. v. 

Prjåtiu ; 

fjorutiu ; 

fimtiu; 

sextiu; 

sjautiu (sjåtiu); 

åttatiu; 

niutiu; 

hundiad, tiutiu; 

hundrad ok tiu, ellifutiu; 

h. ok tuttugu, stårt hundrad; 

tvau hundrud; 0. s. v. 

tuttugasta ok fyrsta o.s$.v. 

Pritugasta ; 

fertugasta ; 

fimtugasta ; 

sextugasta; 

sjautugasta (sjotugasta) ; 

åttatugasta; 

nitugastla ; 

hundradasta; 

hundradasta ok tiunda; 

h. ok tuttugasta; 

tvau hundradasta; 

busund ; pusundasta. 

118. Af de tællende bøjes de fire første, eitt 

er alt omtalt (110); de øvrige gå således i Fl. alene: 

Næ tvau, = tveiry  tvær, brju,  prir,  prjår, 

G. tvau, två, tvær, Prja,  prjå,  prjår, 

HH tvycim (tveimr', prim (primr), 

E: tveggja; Priggja ; 

N. fjågur, fjorir, fjørar, 

G. fjågur, fjora, fjorar, 

H. fjorum, 

E. fjogurra. 
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Denne sidste Form findes således hos de gamle, f. E. Njålss. 

S. 8, Fms. 7,74; man finder også den nyere Form fjågra. 

De rette gamle Former af disse Ord ere ellers ofte uvisse, 

da de i Oldbøgerne sædvanlig udtrykkes med Tal, og i Ud- 

gaverne ofte ere bogstaverede efter den på Island nu gængse 

Udtale. Hertil kommer Usikkerheden af Betydningen af au 

hos de gamle. Nu omstunder siges altid tvd, sjd, men 

Overensstemmelsen med pau beir, pær taler for tvau, som 

også er den sædvanlige Skrivemåde i Skindbøgerne; og 

sautjån (omsat for sjautån, syv. sjutton) eller seytjån 

synes klarlig at bevise at sjau har haft en Tyelyd. Det 

angelsaksiske seofon går det også rimeligt, at sjau egentlig 

er sammentrukket for sjafu. 

119. For de med -z7x sammensatte findes også 

hyppig en anden Form, på -tigir, tigi, som bprjå- 

tigir, prjåtigi, der dog ikke videre bøjes, f. E. 

brjåtigi ok fimm årum, Landn. $. 2, men hvis sidste 

Del tydelig nok er tagen af No. tigt (tugr, togr, 

togt Ebert Ee ir ET SIT SB SVerriss 09,230; 

og åtta tigir, Hk. 3,357. — Hundrad er ét 

regelret No. (55); de gamle regnede næsten altid 

efter store Hundreder, så at hålft hundrad hos 

dem betyder 60, o. s. v. Pusund (også bu s- 

hundra6) er uregelret (62), dog bruges det i det 

nyere Sprog som Intetkonsord i begge Tal (== skip) 

i Samstilling med No. 

120. Nærmere de ordnende Tieres Afleds- 

endelse ere nogle, som man kunde kalde de ind- 

befattende, svarende til de lat. på -arium, -arius, 

-aria; de dannes dels med Endelsen -iugt, tugr, 

-tug, (-togt ell. -tågt 0.8. v.) dels med -rætt, ræådr, 

-ræd, således: 
Å: 
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tvitugt, tugr, tug; åttrætt, -rædr, ræd; 

Pritugt ; nfrætt; 

fertugt; tirætt ; 

fimtugt ; ellifurætt ; 

sextugt; tålfrætt. 

sjautugt, (sjotugt); 

Til at udtrykke de halve Tiere sammensætter man 

disse Ord med hålft, hålfr, hålf således: hålf- 

pritugt (skip), hålffertogt (madr) 0. s. v., som 

da tilkjendegive at 5 må drages fra de hele Tieres 

Beldb; med andre Ord, at den sidste Tier kun er 

halv, f. E. halffertogt 9: 35 År gammel, hålf- 

åttrædt, 75 År gammel, 0. desl. 

4. Gjerningsordene. 

121. Denne talrige Ordklasse inddeles ligesom 

No. (41) i to Hovedarter, den åbne med en Selv- 

lyd i Endelsen, og den lukte med en Medlyd; disse 

tvende Hovedarter adskille sig også kjendelig der- 

ved, at den åbne bliver ferstavelset i Dat., den 

lukte enstavelset med Omlyd. Den åbne Hovedart 

deler sig atter i tre Klasser: den ene trestavelset 

i Dat., den anden tostavelset, den tredie tostavelset 

med Omlyd. Den lukte Hovedart deler sig først i 

to Bojningsmåder, om man så vil kalde dem, den 

ene hvor Omlyden blot strækker sig til Datiderne 

i frems. og bet. Måde, men lid. Tillægsform atter 

antager samme Selvlyd i Hovedstavelsen som Nu- 

tiderne (især bet. og byd.); den anden fortsætter 

Datidernes Omlyd i lid. Tf., skånt med nogen Af- 

ændring. "Hver af disse to Béjningsmåder deler sig 

atter i tre Klasser efter den forskjellige Omlyd i 

Datiden. Man kan således, når den første Hoved- 

RE rer 7 
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art regnes for at udgøre en enkelt Bojningsmåde, 

i det oldnordiske, ligesom i Angelsaksisk. og andre 

beslægtede Sprog, antage tre Bojningsmåder til Gjo., 

hver med tre Klasser, i alt ni Klasser, til hvilke 

ethvert regelret, ja endog uregelret, Gjo. mer eller 

mindre tydelig lader sig henføre. 

122. Til Oversigt må tjene følgende Tabel: 

Den åbne Hovedart. 

1. Bojningsmåde. 

Nutid. Datid. Biform. 

I. Klasse; ek ætla, ætlada , ætlat; 

2. — - heyri, heyrda, heyrt; 

3. — - spyr, spurda, spurt. 

Den lukte Hovedart. 

2. Bøjningsmåde. 

I, Klasse: ek drep, byd. drep, drap, drepit, 

2 - Træd, — råd, réd; rådit; 

3 — - dre, — drag, drå, dregit. 

3. Bojningsmåde. 

I. Klasse: ek renn, rann, Fl. runnum, runnit; 

2. — - lit, leit, — litum, litid; 

SE: - byd, baud,  — budum, bodit. 

123. Det bemærkes i Almindelighed, at frems. 

og bet. Måde adskille de to Tider, Nutid og Datid; 
byd. M. har blot Nutid. Afledsformerne, nemlig 

Nf., handl. Tf. og lid. Tf., udgøre ligeledes kun 
enkelte Former hver, undtagen for så vidt de tvende 

sidste bøjes som To.; Biformen (Supinum) er intet 

andet end Intetk. af lid. Tf. Lideformen endes-sædv. 

på st, i det ældste Sprog sk, hvilket blot er en Sam- 

mentr. af szk, der ligesom i de slaviske Sprog er ud- 

strakt til alle Personer; denne Form er derfor også 

sædv. tilbagevirk. ell, gjenvirk. (refleksiv ell. resiprok), 

hvorimod den egentlige Lideform som alleroftest ud- 

trykkes ved Omskrivning, ligesom i Tysk. 
AX 
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124. Den åbne Hovedart, el- 

1. Klasse. 2. Klasse. 3. Klasse. 

Fremsætt. , Handleformen. 

Nut. Ent. I. ek kalla, brenni, fels 

2. pu kallar,  brennir, telr, 

3. hann kallar, brennir, telr; 

Fl. 1. ver kållum, brennum, teljum , 

2, ber kallit,  brennit, telit, 

3. beir kålla, brenna, - telja, 

Dat. Ent. I. ek kallada (i), brenda (i), talda (i), 

2. hu kalladir, brendir, taldir, 

3. hann kalladi, brendi, taldi, 

Fl. I. ver kålludum, brendum, toåldum, 

2. per kålludut, brendut , toldut , 

3. beir kålludu, brendu, tåldu, 

Betingende 

Nut. Ent, 1. ek kalla (i), brenna (i),  telja (teli), 

2. pu kallir,  brennir, telir, 

3. hann kalli, brenni, tel; 

Fl. Å. ver kallim, brennim, telim, 

2. ber kallit,  brennit, telit, 

3. beir kalli,… brenni, teli, 

Dat, Ent. I. ekkalladi(a), brendi (a), teldi (a), 

2. pu kalladir, brendir, teldir, 

3. hann kalladi, brendi, teldi, 

Fl. 1. ver kalladim, brendim, teldim, 

2. per kalladit, brendit, teldit, 

3. peir kalladi, brendi, teldi, 

Byd. Nut. Ent. 2. kalla (-du), brenn (-du), tel (-du), 

Fl. 1. kållum (ver), brennum, teljum , 

2. kallit (per), brennit, telit, 

Nf. at kalla, brenna, telja, 

Tf. kallanda, i,  brennanda,i, teljanda, i, 

Bif. kallat ; brent ; talit- (talt) ; 
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1. Klasse. 2. Klasse. 

| Fremsætt. Lideformen. 

É Nut. Ent. I. kallast, brennist, 

2. kallast, brennist, 

3. kallast, brennist, 

> Fl. I. kållumst, brennumst, 

2. kallizt, brennizt, 

3. kallast, brennast , 

Å Dat. Ent. 1. kalladist, brendist, 

2. kalladist, —— brendist, 

3. kalladist , brendist, 

£ Fl. I. kålludumst,  brendumst, 

2. kålluduzt, brenduzt, 

3. kålludust, brendust, 

Betingende 

Nut. Ent. 1. kallist, brennist, 
' 2. kallist, brennist, 

3. kallist, brennist, 

Fl. |. kallimst, brennimst, 

2. kallizt, brennizt, 

3. kallist, brennist, 

Dat. Ent. 1. kalladist, brendist, 

2. kalladist, brendist, 

3. kalladist, brendist, 

Fl. |. kalladimst,  brendimst, 

2. kalladizt, brendizt, 

3. kalladist, brendist, 

Byd.Nut.Ent. 2. kallast-u, brenst-u , 

Fl. I. kållumst(ver), brennumst, 

2. kallizt (ber), brennizt, 

Nf. at kallast, brennast, 

Tf.. (kallandist), (brennandist), 

Bif.. kallazt; brenzt ; 

58 

8. Klasse. 

telst, 

telst , 

telst, 

teljumst , 

telizt, 

teljast, 

taldist, 

taldist, 

taldist, 

tåldumst, 

tolduzt, 

tåldust, 

telist, 

telist, 

telist, 

telimst, 

telizt, 

telist, 

teldist, 

teldist, 

teldist, 

teldimst, 

teldizt , 

teldist, 

telst-u, 

teljumst, 

telizt, 

teljast, 

(teljandist), 

talizt (talzt). 
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125. I adskillige af de personl. Endelser finder en Vak- 

len Sted; jeg har her antaget dem for regelrette, der synes 

bedst begrundede i Sprogets Bygning. Den 1. P. i Nut. er- 

holder undertiden Tijlsætning af r, og bliver lig den 2, og. 3. 

som ek kallar, ek brennir, ek telr, men dels den bedste 

og hyppigste Brug, dels Sammentrækningen kallag, brennig, 

telk, for'kalla ek 0.s. v., hyggig ell. hykk, Fms. 7,29, 

21. for hygg ek, 0. desl., beviser Uægtheden af dette r. 

126. .Den 1. P. i Dat. antages rettere at endes på a, 

end på æ, fordi den foregående Del af Ordet her altid har 

de Selvlyde,, som svare til Endelsen a, hvilke derfra udstræk-— 

kes til de øvrige Personer, aldrig de der passe til Endelsen 

i, undtagen hyor de ere. indkomne allerede i Nut. forme- 

delst Afledningen med 1. Persons End. ? (som brenni 

af brann), og derfra udstrakte til hele Ordet i enhver 

Bojning. 

127. Den I, P, i bet. Nut. antages af samme Grund 

rettere at have -a end -i; en temmelig hyppig Brug taler 

desuden for begge Dele; skånt visse gode Håndskrifter, lige- 

som ved en egen Sprogart, foretrække -i, f. E. A, hvorefter 

7. Bd. af Fms. er trykt, bruger sædvanlig -i, men. den langt 

yngre Hrokkinskinna -a. Sammentrækninger som hugdak,. 

Lodbrkv. 24. munak, Snorra E. 35. tale også for Endelsen 

-a, i disse Tilfælde... Den]. P. i Fi. af bet. Nut. har' der- 

imod -im, dels efter Overensstemmelsen med alle de øvrige 

Pers, Endelser, dels efter en temmelig regelret Brug hos de 

gamle; i det nyere Sprog er denne P, aldeles falden .sam- 

men med den tilsvarende i frems. Nut. (kållum, brennum, 

teljum). 

128. Også den I. P, i bet. Dat. erholder stundum -a 

for -i hos de gamle, især Skaldene; men dette synes min- 

dre rigtigt i Følge Hovedstavelsens Selvlyd, som altid (på 

1. Klasse;nær, fordi den er trestavelset) erholder den: Om- 

lyd, der passer til Endelsen -i, aldrig den der passer til 

-a;. altså mindre sprogrigtigt: Snorra E. 97, vekba ek, 

—— Jens 
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bæba ek for vækti ek, bædi ek, med mindre man vilde 

gå ud fra 3. P,, som da måskje burde sættes på 1. Plads, 

ligesom i de østerlandske Sprog. — Men i Fl. er det alde- 

les rigtigt, at 1. Person endes på -im, og 2, på -it, uagtet 

man i sildige Håndskrifter finder -um, -ut, dog i alle Gjo., 

undtagen dem af 1. Kl,, med den Omlyd i Hovedstavelsen, 

som Endelsen -é udfordrer, f. E. kålludum, kålludut, 

brendum, brendut, teldum, teldut; den 3. P. der- 

imod findes kun i den nyere isl., især nordlandske, Sprogart 

på -u, som: kålludu, brendu, teldu, uagtet slige For- 

mer vel fra ganske ny Afskrifter eller ved urigtig opløste 

Forkortelser eller anden Skødesløshed kunne være indkomne 

hist og her i gamle Verker. Endog de to første P. på -um, 

-ut ere vel for det allermeste falske, hvor de forekomme i 

Sagaerne, især hos Skaldene, f. E. værom Hk. I, 163. L. 5, 

hvor den eneste Skindbog (E) har vårom i frems. M- 

Dette gælder nl. for alle Båjnmr. 

129. Det er mærkeligt at byd. M. i Fils. 1. og 

2. P. altid stemmer overens med frems., ikke méd 

bet. Nut. Derimod erstattes den 3. P. i begge Tal 

bestandig med bet. Mådes; f. E. Nj. 67: kållum 

karl enn skegglausa! og Sverriss. S. 185: 

Tynom 'Birkibeinum ! 

beri Sverrir hlut verra! o.s. v. 

130. I tilbagevirk. Gjo. finder man ofte både 

i Nut. og Dat. Fls. Endelse i 1. P., -umst, anvendt 

i 1. P. i Ent., såsom: eigi berjumst ek, Fms. 

6, 25. ek hugdumst, Snorra E. 97. 

131. Flertallets Endelser bortkaste i 1. P. -m, 

i 2. P. -t (0), når Stedordene følge umiddelbar efter. 

Dette finder altså især Sted i byd. M., såsom megu 

ver smerte bineNs 175 for ver. Taniapber!t 

stundum endog skønt Stedordet er udeladt. Men 
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denne Regel tilsidesættes ofte i mange gode gamle 

Håndskrifter. 

132. Den første Klasse er meget regelret; 

naturligvis modtage de Ord, som ikke have a i Hoved- 

stavelsen, ingen Omlyd dér, f. E. ek skipa, ver 

skipum, ek skipada, ver skipudum; ikke en 

Gang de der have væsentligt 6, forandre det til a, skønt 

det w i Endelsen, som synes at have foranlediget 

Antagelsen af & i Hovedstavelsen, bortfalder, og 

Endelsen indeholder a, f. E. ek fjåtra, ver fjot- 

rum, ek fjotradba, ver fjotrudum, fjåtrat. 

133. Den anden Klasse har nogle Uregelret- 

heder, som for det meste følge deraf, at dens Kjende- 

selvlyd (-7) bortfalder i Dat. og lid. Tf. foran Endel- 

sen, hvis Medlyd da kommer til at støde sammen 

med Rodens sidste Medlyd. Denne forenkles da 

sædvanlig hos de gamle, hvis den var dobbelt, som: 

byggi, bygda, bygt,  -går, -gå, 
hnykki, hnykta, hnykt, -ktr, -kt; 

kippi, kipta, kipt, -ptr, -pt; 

kenni, kenda, kent, -dr, -d; 

stemmi, stemda , stemt, -dr, -d; 

hvessi, hvesta, hvest, tr, -t. 

134. Endelsen påvirkes endnu mere af Rodens 

sidste Medlyd; den bliver nl. -za efter p, z, k, 5; 

-da efter 6, & (som da selv forvandles til d), fl, g/l, 

fn, gn, m; -0a efter f, g, r, og enhver Selvlyd; 

men mister ganske sit -t efter it ell. + med en an- 

den Medlyd foran, sit -d efter nd og desl., sit -å 

efter 70, såsom: 

steypi, steypta, steypt, -—ptr, -pt; 

veiti, veitta , veitir, —=ttr;> -tt; 
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kræki , krækta , krækt, -ktr, -kt; 

læsi, læsta , læst,  -str, -st; 

kembi, kembda, kembt, -bdår, -dr; 

reidi, reidda, reidt, -ddr, -dd; 

efli, eflda, eflt,  -ldr, -Id; 

nefni, nefnda, nefnt, -ndr, -nd ; 

flæmi, flæmda , flæmt, -mdr, -md; 

deyfi, deyfda, deyft, -får, få, 

vigi, vigda , vigt,  -går, -gd; 

læri, lærda, lært, -rår, =rd; 

bjåi, Pjåda, Pjåd, -dr, -d; 

hitti, hitta, hitt,  -ttr, -tt; 

vænti, vænta , vænt, tr, -t; 

heimti, heimta, heimt, =tr,  —t; 

sendi, senda , sent, -dr, -d; 

virdi, virda, virt,  —dr, -d. 

135. De som have /g, mg erholde i nogle 

gamle Oldbøger /gda, ng0a; i andre meget gode 

løda, ngda; som fylgda, tengda, Fms. 7. Bd. — 

De som have /, » erholde dels -da, dels -za, som: 

felli, fellda. (felda); <mæli, mælta; syni, 

synda; ræni, rænta. 

136. De, hvis sidste Medlyd erg ell. k£, endog 

med en Medlyd endnu foran, bortkaste ikke over- 

alt Kjendeselvlyden 2, men forandre den til 7, og 

beholde den således foran Endelserne -a og -v, 

som: byggi, ver byggjum, beir byggja, at 

byggja, byggjanda; ligeledes: ver hnykkjum, 

krækjum, vigjum; ek fylgi, ver fylgjum; 

eksyrgi, ver syrgjum; ekteingi, ver teing- 

jum; ek fylki, ver fylkjum; ek merki, ver 

merkjum; ek beinki, ver beinkjum. 
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137. Man bemærker let at denne Klasse ingen 

Omlyd modtager, fordi den alt i 1. P. (formedelst 

Kjendeselvl. -z) har erholdt en Omlyd, som siden 

fortsættes uden Hensyn til de ny Endelser. Med 

nogle Ord er dette dog ikke Tilfældet; det synes. 

at disses Kjendeselvlyd egentlig skulde være e (ikke 

i), men da de tillige have andre Uregelretheder, 

vilde det kun nytte lidet, at gåre dem til en egen 

Klasse. De vigtigste ere: 

dugi, at duga, — dugda, bet. dygdi,  dugat; 

vaki, - vaka, vakta,  — vekti, vakit, -inn, -in; 

kaupi, - kaupa, -keypta, — keypti, keypt, -tr, t; 

poli, - pola,  spolda, — hpyldi,  polat; 

bori, - pora,  sporda, — pyrdi,  porat; 

uni, - una, unda, — yndi, unat; 

Vari) "vara, varda ell. varada, -i, varat; 

trui,  - trua, truda, bet. trydi,  truat; 

næ, - nå, nåda, — nædi,  nåd; 

lé (ljæ) - ljå, ledarsh ert Ted, re lede 

138. Hertil kan henføres Hjælpeordet hefi, 

har, der går således : 

Fremsættende Fl, Il. håfdum, 

Nut. Ent, 1. hefi (-ir), 2. håfdut, 

2. 3: hefr, : 3. håfdu, 

Fi. I. håfum, Betingende 
2. hafit, Nut. Ent. 1. hafa (i), 

3. hafa, 2. hafir, 

Dat. Ent. I. hafda, 3. hafi, 

2, hafdir, Fl. 1. hafim, 

3. hafdi, 2. hafit, 

3. hafi. 
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Betingende Bydende 

Dat. Ent. 1. hetdi (a), Nut. Ent. 2. haf-du, 

2. hefdir, Fl. 1. håfum, 

3. hefdi, 2. hafid, 

Fl. 1. hefim,  Afledsformer 
2. hefdit, Nf. at hafa, 

3. hefdi, hl. Tf. hafanda, -i, 

Bif. og lid. Tf. haft, -får, hotd. 

139. I Nut. foregår undertiden Omlyd, som: 

Ent. 1. vaki, næ, veld, 

2. 3. vakir, nær, veldr, 

Flert, 1. vokum, nåm (f. nåum), våldum , 

2. vakit, nåit, valdit, 

3. vaka, nå (f. nåa), valda. 

Den sidstanførte Nut. tilhører et meget uregel- 

ret Gjo., som hedder i Dat. olli, (J6msvs. S. 143), 

bet. ylli, Bif. valdit (J&émsvs. S. 145), nu ollat, 

Nf.-valda, nu olla. "Blot i Bif. -afviger:'lifi; 

BR HE 

140. Den tredie Klasse bliver enstavelset i 

Nuts. Ent., men indskyder 7 i alle Nutider foran 

de Endelser, som "begynde med a, %; i Dat. har 

den, som forrige Kl.,. -za, -da ell. -da, kun mere 

regelret altid -da efter /, m; i lid. Tf. har den snart 

den sammentr. Form, snart den blandede (95). 

Datiden og lid. Tf. har egentlig kun en dobbelt 

Omlyd, nl. enten e til a eller y til w, som overses 

af følgende Eksempler: 

glep, at glepja,  glapta, glepti,  glapit (glapt); 

let, - letja, latta , letti, latt; 

vek,  - vekja,  vakta,  vekti, … vakit (95); 
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kved, at kvedja, kvadda, kveddi,  kvadt; 

vel, - velja, valda, veldi, valit; 

ven, - venja,  vanda,  vendi,  vanit; 

tem, - temja, tamda,  temdi,  tamit; 

kref, — krefja,  krafda,  krefdi, — krafit (kraft); 

legg, - leggja,  lagda, legdi, (lagit) lagt; 

ber, - berja, barda, berdi, barit (bart); 

flyt, - flytja, flutta , flytti, flutt ; 

lyk, — lykja, lukta , lykti, lukt; 

bys, —- bysia,  busta,  pysti, bust; 

ryd, - rydja, rudda,  ryddi, rudt; 

hyl, - hylja, hulda,  hyldi, (hult) hulit ; 

styn,… — stynja,  stunda, styndi, (stunt) stunit; 

rym, - rymja, rumda, rymdi,  rumt; 

tygg, …— tyggja, tugda,  tygdi, — tuggit; 
spyr,  — spyrja, spurda,  spyrdi, spurt; 

ly; - lyja, Juda, lydi, luit, (lad). 

141. Uregelret i Bif. er: hygg, hugda, 

hugat. — Følgende fem Ord modtage ingen Omlyd: 

Sr at setja, setta, setti, sett; 

sel, - selja, selda, seldi, selt; 

skil,  - skilja, skilda,  skildi, — (skilt) skilit; 

vil, - vilja, vilda, vildi, viljat ; 

fly, - flyja, flyda, flydi, flyit. 

Af disse har desuden vil hos de gamle sæd- 

vanlig i 2. og 3. P. vill (for vi/r), undertiden i 2. 

P: villtu eller vilt, som er den nyere Form, i 

Nf. ofte vildu for vilja. 

Følgende fem afvige i Nutiden: 

segi, at segja, sag0da, segdi, sagt; 

begi, - begja, bagda, begdi, Pagat; 

Pykki, - Ppykkja, — påtta, pætti, bått; 

når dette Ord bruges upersl., findes: sædvanlig i Nut. 

bykk, (pikki) for pykkir, 
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ki all orta, yrti, ort, 

ere de ASSER, yrkta;  yrkti, — yrkt, 

sæki, - sækja, soltag sælti, —sått. 

142. En halv Snes Ord ligne denne Klasse i 

Dat., men den lukte Hovedarts Dat. i Nutiden, for- 

uden adskillige andre Uregelretheder, såsom: 

ann, at unna, unna, ynni, unt; 

kann , - kunna, kunna, kynni, kunnat; 

man, - muna, mundåa , myndi, munat; 

man, - Rn REE ar FARS 

mun, - munu, mundi, 

ra i skylda, — skyldi, — (fattes); 
- skulu, 

barf, - burfa, burfta, byrfti, burft; 

å, - eiga, åtta, ætti, ått; 

må, - mega, måtta , mætti, mått; 

knå, - knega,  knåtta, knætti, (knått); 

veit, - vita, Vvissa, vissi, vitad, 

Fra ann må skilles et regelrettere Ord: unni, 

unta, ynti, unt. For knå findes også knåi, 

knå0a, knå0. 

143. Nutidens Egenheder i disse Ord bestå 

fornemmelig deri, at 1. og 3. P. ere lige, og 2 P. 

erholder Endelsen -é, eller -st, hvis Ordets Kjb. er 

t, hvilket dog kun finder Sted i det ene Ord veit; 

2. P. i Fl. har i nogle af Ordene -ut, i andre -éé; 

3. P. i Fl. har oftere -% (0) hos de gamle, -a hos 

de nyere, således: 

Ent. 1. 3. kann, skal, å, veit, 

2, kant, skalt, ått, veizt, 

Fl. I. kunnum, skulum,  eigum, vitum, 

2. kunnit, skulut, eigut (it),  vitid (ud), 

3. kunna; skulu; eigu (a); vita (u). 
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144, Den lukte eller kun- 

Anden Bojningsmåde. 

1. Klasse. 

Fremsættende 

Nut: Ent. i. 

2.3: 

Fl. 1. 
1 

3: 

Dat. Ent. I 

2 

3. 

Fl. 1 

2 

3. 

Betingende 

Nut. Ent. == 

Fl. 

vewV 

Dat. Ent. 

vr w 

El: 

Byd. Nut. Ent. 

Fl. 

Wee Ndr 

gef, 
gefr, 

gefum, 

2isgent; 

gefa, 

. gaf, 

2. gaft, 

gaf, 
. gåfum, 

. gåfut, 

gåfu, 

gefa (i), 

gefir, 

gel, 
. gefm, 

gefit, 

gefi, 
—gæfi(a), 

. gæfir, 

gæfi, 
 gæfim, 

. gæfit, 

58215 

gef (-du), 

. gefum, 

gefitz 

Nf. 

Tf. 

Bif. 

at. gefa, 

gefanda, i, 

gefit; 

2. Klasse, 

læt, 

lætr, 

Jåtum , 

låtid, 

låta, 

Feet 

lézt, 

lét, 

létum, 

létud, 

létu, 

låta (i), 

låtir, 

låti , 

låtim, 

låtid, 

låti, 

léti (a), 

létir, 

léti, 

létim, 

létid, 

léti, 

låt (-tu), 

låtum, 

låtid , 

låta, 

låtanda, i; 

låtid ; 

3. Klasse. 

fer; 

ferr; 

forum, 

farit, 

fara, 

før, 

fort , 

for, 

forum, 

fårut, 

foru, 

faåra (i), 

farir, 

fari, 

farim , 

farit, 

fari, 

færi (a), 

færir, 

færi, 

færim, 

færit, 

færi, 

far (-du), 

forum , 

farit , 

fara , 

faranda, i, 

farit ; 
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stigere Hovedart. 

Tredie Bojningsmåde. 

1. Klasse. 

Fremsættende 

Nut. Ent. l. 

2.13. brennr, 

Flæds 

2. brennit, 

brenn, 

brennum , 

3. brenna, 

Dat. Ent. j. brann, 

2. brant, 

3. brann, 

Fl: 

2. brunnut, 

3. brunnu, 

Betingende 

Nut. Ent. 1. brenna (i), 

2. brennir, 

3. brenni, 

Fl. I. brennim, 

2. brennit, 

3. brenni, 

brynni (a), 

brynnir, 

brynni, 

brunnum, 

Dat. Ent. 1. 

2 

3. 

Fl. ]. brynnim, 

2. brynnit, 

3. brynni, 

Byd. Nut. Ent. 2 

1 

2. 

Fl. 

. brenn, 

. brennum , 

brennit, 

Nf. at brenna, 

Tf. brennanda, i, 

Bif. brunnit; 

2. Klasse. 

grip , 
gripr, 

gripum , 

gripit, 

gripa, 

greip , 
greipt, 

greip, 
gripum, 

griput, 

gripu, 

gripa (i), 

gripir, 

gripi, 
gripim , 

gripit, 

gripi, 
gripi (a), 

gripir , 

gripi, 
gripim, 

gripit, 

gripi, 

grip , 
gripum , 

gripit, 

gripa, 
gripanda, i, 

gripit; 
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3. Klasse. 

skyt, 

skytr, 

skjålum, 

skjotid, 

skjåta, 

skaut, « 

skauzt, 

skaut, 

skutum, 

skutud , 

skutu, 

skjåta (i), 

skjotir, 

skjåti, 

skjåtim , 

skjåtid, 

skjåti, 

skyti (a), 

skytir, 

skyti, 

skytim, 

skytid, 

skyti, 

skjåt , 

skjåtum, 

skjåtid, 

skjåta , 

skjotanda, i, 

skotit. 
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115. Som en Egenhed ved Nuts, Bøjning i den lukte 

Hovedart anføres, at hvor Kjb. er s, erholder den 2. og 

3. P. i Ent. ikke -r, men den anden får -t, og den 3. 

bliver lig den første, f. E. ek les, pu lest, hann les, 

Dat. las, Bif. lesit; ek blæs, på blæst, hann blæs, 

Dat, blés, Bif. blåsit; ek ris, pu rist, hann ris, Dat. 

reis, Bif. risit; ek frys, pu fryst, hann frys, Dat, 

fraus, Bif. frosit. Dette tilhører dog rimeligvis blot det 

nyere islandske, og ikke det rette oldnordiske Sprog, hvor 

Endelsen ud. Tv. også i disse Ord har været r, som sam- 

mensmæltede med s til ss, f. E. ek eys, pu eyss, Lokagl. 

4, hann eyss, ver ausum, Dat. jås, Bif. ausit. Så- 

ledes også ek ver, pu vex (ikke pu veæt), Snorra E. 114, 

hann vex, sst. ver voxum, Dat. våx, ell. dx, Bif. vaxit. 

Det nyere Sprog udvider sædvanlig nysanførte Regel til de 

Ord, hvis Kjb. er r, som eg fer, pu ferd, hann fer, for 

ek fer, pu ferr, hann ferr, hvilket altid regelret findes 

hos de gamle. 

146. Den anden Bøjningsmådes 1. Kl. inde- 

holder adskillige afvigende Ord, såsom: 

ektred, attroda, trad, trådum, trædi, trodit; 

- kem, - koma, kvam, kvåmum, kvæmi, komit; 

- sef, - sofa,  svaf, svåfum, svæf,  sofit; 

- get,  — geta, gat,  gåtum, gæti, getid; 

- get,  — geta,  gat,  gåtum,. gæti,  getad; 

- et, - etay åt -um, æti, etid ; 

- veg, — vega, vå -gum, vægi, vegit; 

- ligg, —- liggja, lå -gum, lægi, legit; 

- bigg, - biggja, på -gum, bægi,  begit; 
- S€, - sjå, så -m, sæi, sét (séd). 

For kvam 0.s.v. findes ofte kom-um, kæmi. 

Man finder også i Ent. af Dat. våg, låg, båg, men 

sjælden, den 2. P. er bu vått (Nj. 203), ikke i 
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vagt. Se sammentrækkes overalt hvor w& kommer 

efter a, f. E. i Nut. sjåm (ver), Hk. 1., 163 og 

i Dat. såd (ber), Nj. 8... Den lid. Tf. indskyder 

j overalt foran e, eller antager Tonetegn, således: 

i I. såt (ell. s80), Ha. sånn, Fms. 5, 249. eller 

stor, Hu. sån. 

147. Herhid hører også Hjælpeordet ek em: 

Fremsættende Betingende Bydende 

Nut. Ent. ek em (er), se, veri, 

pu ert, ser, ver-tu (verir), 

hann er, se, veri, 

Fl. ver erum, sem, verum , 

ber erut, sed, verit, 

beir eru, Se, veri. 

Dat, Ent. ek var, væri (a), Afledsformer : 

pu vart, værir, Nf. at vera, 

hann var, væri, Tf. veranda, i, 

Fl. ver vårum, værim, Bif, verit. 

ber vårut, værit, 

beir våru, væri, 

148. Nogle have uregelret Omlyd i Bif., som: 

nem, at nema, nam, nåmum, næmi, numit; 

bregd, — bregda, brå,  brugåum, brygdi, brugådit; 

ber, — —sbera, bar,  bårum, " bæri,  borit; 

sker, - skera, skar, skårum, … skæri, skorit; 

Stel; ——— stela,… stal, ””stålums- ”=stæli; astolit: 

fal,  fålum, — fæli, kg 
elf 25= Re] 
DS 2% 1 (føl, følum), følgit. 

149, Den 2. Kl. har kun få afvigende, som: 

heit,; at heita,… hét.-um, -i, heitid; 

heiti, —- heita,  hét -um, -i, heitid; 

hångi, - hånga, hékk, héngum, -i, — hångit; 

geing, ;— gånga, gekk, gengum, -i, gengit; 

fæ, - få, fåékk, fengum, -—i, — fengit. 

5 
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150... Til denne Klasse kunne henføres nogle 

i Dat. ganske uregelrette : 

ny, nua, nera, -rum, -ri, nuit; 

sny,  snua, snera (Nj. 95), -rum, -ri, snuit; 

Tæ, roa, rera, - rum, Ti; ræit; 

græ,  gråa, grera, -rum, -ri, gråit. 

'Dats. Bøjning ligner dån i 1. Bøjnm.: altså i 2. P. 

nerir, 3. neri, 0.s.v. I det ældre Sprog findes 

også 6 ell. ey for e i Dat., og i det nyere Sprog é, 

som: nåra ell. nåri, snåri 0.s.v. Ordet ræd, 

råd, som er regelret hos de gamle, findes i Dat. 

hos de nyere med tilføjet 2, rébi. 

151. I den 3. Xl. mærkes især følgende Af- 

vigelser: ; 

svardi, svyordum, sverdi, " 
sver,  Ssverja, | sårjen (80 SErIV ) svarit; 

stend, standa,  stéd -um, stædi, stadit; 

slæ, slå, slé6 -gum, slægi; slegit; 

flæ, flå, flå" "-gum, flægi, flegit; 

hlæ,  hlæja, hlé -gum, hlægi, hlegit; 

dey, … deyja, då -gum, dægi, dåit ; 

spy» … Spyja, spjå -m, Ær spuit, 

Man finder også i Dats. Ent. slég, flég, 1åg, 

d6ég, men sjælden; hyppigere er det at g ude- 

lades i Fl. og bet. Dat., som sléum, d6u, hlæi 

(Fms. 2, 152). 

152, Nogle have en aldeles uregelret Form 

i Fl. af Dat. samt i bet. Dat., som: 

Vex, Vax, 6x, uxsum , yxi, vaxit; 

eyk, auka, 1 ku s  jykiy Saukit; 

eys, ausa, jos, … jusum,  jysi, ausit; 

hleyp, hlaupa,  hljép, hlupum, hlypi, hlaupit; 

by, bua, bjé, bjuggum, bjyggi, buit; 

hågg, hoggva, bjé,  hjuggum, bjyggi, håggvit. 
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Man finder vel: og 6xum, hljépum, men Uægt- 

heden af disse Former skønnes deraf, at man ikke 

i bet. M. kan sige æxi, hljæpi, men alene yxi, 

hlypi, som: forudsætter i frems. Ms. Flert, uxum, 

hlupum. 

153. Den tredie Bojningsmådes 1. Kl. har 

også en Del afvigende Gjo., såsom: 

finn, finna, fann , fundum , fyndi, — fundit; 

bind, binda, batt, bundum, byndi, … bundit; 

vind, vinda, vatt, undum , yndi, undit; 

sting, stinga, stakk, stångum,  styngi,  stungit; 

spring, springa, sprakk, språngum, spryngi, sprungit; 

geld, gjalda,… galt, guldum , gyldi,. goldit, 

skelf,  skjålfa,  skalf, skulfum , skyli,  skolfit; 

hverf, hverfa,  hvarf, hurfum , hyrfi, … horfit. 

De sidste ere dog, på Tonetegnet i skjålfa nær, 

regelrette, ligesom Hjælpeordet ek verd, at verda 

vard, urdum, yréi, orbit. De fleste regelrette 

have o i Bifs. første Stavelse; kun de, som have 

n efter Selvlyden, erholde u; så og drekk, drakk, 

drukkit, fordi kk er her isteden for z& ell. ngk. 

(38). 

154. Den 2. Kl. af denne Båjnm., er meget 

regelret; dog have alle de på -7g, i Dat., foruden 

den regelrette Form på -eig, en anden efter 2, 

Bojnms. 2. Kl. på é med bortkastet g, der i det 

mindste hos de nyere Islændere også forekommer 

i Fl. og bet. Dat. således: 

É steig, stigum,  stigi, ae 
stig,  stiga, bee: stør, stå, i; stigit, 

så og vik, vikja, veik ell. væk (Paradism. S. 218), 
åd 
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155. Den 3. Klasse er ligeledes meget regel- 

ret; kun nogle få have i Dat. 6, formedelst en efter- 

følgende dobbelt, altså hårdt udtalt, Medlyd; og 

nogle med mg efter Selvlyden erholde z i Bifs. 

første Stavelse (jf. 153); disse burde uden Tvivl 

også regnes til dem, som formedelst en hård Med- 

lyd erholde & i Dat., men Udvidelsen af alle Selv- 

lyde foran mg (34) har dog gjort, at de sædvanlig 

erholde av, således: 

såkk,  såkkva, såkk,  sukkum,  Ssykki,  sokkit, 

ståkk, ståkkva, ståkk, stukkum, stykki,  stokkit; 

hråkk, hråkkva, hrokk, hrukkum, hrykki, hrokkit; 

SE syngja,  saung, sungum,  syngi,  sungit; 

syng, syngva,  sång,  ssungum,  syngi,  sungit. 

Så og slyng, slaung, Helgakv. Hundb. 1. V. 33. 

slingit, og bryng, bråung, brungit, som 

dog ere forældede digterske Ord. 

Hjælpeordene. 

156. Den sædvanlige Brug af Hjælpeordene, 

til at udtrykke de manglende Tider ved Omskriv- 

ning, er i Oldsproget meget simpel; de anvendes 

sjældnere end i Dansk, men ere ellers omtrent de 

samme, nl. man (mun), og skal danne Fremtiden, 

munda, skylda Eftertiden, hefi, em (er) For- 

nutiden, hafåa, var Fordatiden; f. E. ved Hjælpe- 

ordene em og verd. 

Fremsættende 

Fremt. ek man vera, ek- man verda, 

- skal vera, - skal verda, 

Eftert, -— munda vera, - mundå verda, 

- skylda vera, - skylda verda, 
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Fårnut. ek hefi verit, ek hefi. ordit, 

- em ordinn, 

Førdat. —- hafda verit, - hafda ordit, 

- var ordinn, 

Betingende 

Fremt. - muna (i) vera, - muna (i) verda, 

—" skula (i) vera, - skula (i) verda, 

Eftert. .— myndi(a) vera, - myndi (a) verda, 

- skyldi(a) vera, - skyldi (a) verda, 

Fornut. —- hafa (i) verit, - hafa (i) ordit, 

- se ordinn, 

Fordat, —- hefdi (a) verit, - hefdi (a) ordit, 

-—" væri (a) ordinn, 

Afledsformer: 

Nf: Fremt.. (at) mundu vera, (at) mundu vera, 

å - skyldu vera, - skyldu verda, 

Firnut…— hafa verit., - hafa ordit, 

- vera ordinn, 

Tf.Fornut. hafandi verit, hafandi ordit, 

verandi ordinn. 

Den omskrevne Tf. bruges dog såre lidet, fordi 

hafandi og verandi ikke ere meget brugelige. 

157. Lideformens Omskrivning er: 

Fremsættende 

Nut. ek em (er) kalladr, talinn, 0.8. v. 

Dat, — var kalladr, talinn, 

Fremt. . - man [verda] kalladr, talinn, 

Eftert. - munda [verda] kalladr, — talinn, 

Førnut… - hefi verit kalladr , talinn, 

Fordat. —- hafda verit kalladr, talinn, 

Betingende 

Nut. - se kalladr, talinn, 

Dat. - væri (a) kalladr, talinn, 

Fremt. - muna (i) [verda] kalladr, talinn, 

Eftert. —— myndi (a) [verda] kalladr,  talinn, 
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Fåørnut. ek hafa (i) verit kalladr, — talinn, 

Fordat. — hefdi(a) verit kalladr,  talinn, 

Afledsformer: 

Nf. Nut. at vera kalladr, talinn, 

Fremt. - mundu [verda] kalladr, talinn, 

Fåornut. — hafa verit kalladr, talinn. 

Disse Omskrivninger stilles dog sjælden i denne 

Orden, men omsættes og adskilles ved indskudte 

Ord, for at forebygge Misklang, især når 3 Gjo. 

vilde støde sammen. — Skal bruges mere om en 

bestemt Forpligtelse eller Forsikring,! end som Hjo. 

Efter man, eller skal, udelades meget ofte verda, 

eller vera, som næsten bruges i Flæng; dog går 

vera egentlig på den nærværende Tid, som er be- 

gyndt, verda på den tilkommende, som nu begynder, 

man og skal bruges derimod om en tilkommende 

Tid, som endnu ikke er begyndt. 

158. Den enkelte Lideform på -st modtager 

også omskrevne Tider, med tilbagevirkende (sig- 

virkende) eller gjenvirkende. (refleksiv eller resiprok) 

Betydning, såsom i frems. Måde: 

Fremt. ek man kallast, teljast, 

Eftert. — munda kallast, teljast, 

Fåornut. —- hefi kallazt, talizt, 

Foørdat. — hafda kallazt, talizt, 0. s. v. 

Der gives også flere Forbindelser af disse Hjo. med 

Hovedordene, og mange andre Gjo., der bruges som 

Hjo., ligesom i andre Sprog, men som det skulde 

blive for vidtløftigt her at opregne. 

5. Biordene. 

159. Af de ellers ubåjelige Ordklasser have 

dog Bi. ofte et Slags Båjning, nemlig Gradforhøjning 



FORMLÆRE. 41 

ved Endelserne -ar i højere, -ast i højeste Grad; 

nogle have kortere Former på -r, -st, såsom: 

opt, optar, optast; 

titt, tidar, tidast ; 

vida, vidar, vidast; 

nordr, nordar, nordast; 

skamt, skemr, skemst ; 

leingi, leingr, leingst. 

160. Nogle ere ugelrette eller mangelfulde: 

vel; betr, bezt; 

illa, verr, verst; 

mjåk, meir, mest; 

litt, minnr (midr);, minnst; 

gjarna, heldr, helzt; 

uti, utar, Yzt; 

inni, innar , innst; 

uppi, ofar (efra) ofarst (efst); 

nidri, nedar, nedst. 

Intetkonnet af Tillægsordenes første og højere Gr. 

bruges også ofte som Bi.; undertiden fremkommer 

derved dobbelte Former med forskjellig Betydning, 

som: utar, længer ude (mod Dåren, men dog i Væ- 

relset), ytra, uden til, uden for, udenlands; leingr 

og skemr blot om Tiden, leingra, skemra, om 

Stedet. 
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Orddannelsen 

161. er omtrent som i Dansk, kun langt rigere 

og mere levende og bestemt. Det vilde være hensigts- 

stridende her at opregne de enkelte Afledsmåder og 

Endelser; én af de vigtigste Kilder til Afledning, 

nemlig Datiden af 2. Hovedart af Gjo., fortjener dog 

at omtales. Af den, især dens Fl., kommer: 

162. A)No.som: dråp, af drep, drap, dråpum ; 

nåm af nem, nam, nåmum; fengr af fæ, fikk, 

fengum; særi af sver, sér; hlægi af hlæ, hlég; 

fundr af finn, fann, fundum; sprunga af spring, 

sprakk, springum; hvarf af hverf, hvarf; stig 

af stig, steig, :stigum; bitsiaf: bit, .beit;; bitum; 

saungr (sångr) af syng, saung (song). — Under- 

tiden finder nogen Forskjel Sted, og -Navneordet 

synes at være den rette gamle Datid; f. E. brag& 

af bregå, brå; bo& af byd, baud; skot af skyt 

skaut. Flert. brugdum synes dannet af bragå og 

ikke af brå; ligeledes stigum af stig, ikke af steig; 

bitum. af bit, ikke af beit; budum, bet. bydi, af 

bod, ikke af baud; skutum, bet. skyti, af skot, 

ikke af' skaut. De beslægtede Sprog udvise det 

samme, som eng. I bite, bit, I shoot, shot; samt 

a bit, a shot som Navneord; såog tysk beisse, biss, 

schiesse, schoss, og No. Biss, Schuss. Stundum 

have Tyskerne udvidet Selvlyden, som steige, stieg; 

biete, bot; men selv disse bredgjorte Datider, steg, 

bot (both), svare til de oldnord. No. stig, bod, ikke 

til steig, baud. Dog forekomme Overgangene 

ei — i, og au (ey) — 0 (u), også ellers i den old- 

nordiske Orddannelse, såsom: veik-t, — vik-nå; 

baugr, beygi — bogi, bugr. 
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163. B) To. som udtrykke dels en handlende 

dels en lidende Mulighed til Gjerningens Udførelse ; 

disse ere endnu mere mærkværdige, som mere frem- 

mede for de nyere Sprog; f. E. dræp-t, dræp-r, 

dræp, som kan gjerne (md) dræbes; næm-t, som 

(let). kan tage, fatte, smitsomt; å-fengr, som 

(snart) får (d. e. tager, virker) på (Hovedet), be- 

rusende; al-geng-t, som går almindelig, gængse 

(Penge), af geng, gekk, gengum; fær-t, som kan 

befares, af fer, for; upp-tæk-t, som kan konfi- 

skeres, af tek, tåk; aud-fyn-t, som let findes, 

Fms. 7, 356; gylt, gyldr, gyld, som kan. betale, 

også gives (bydes) til Betaling, af geld, galt, 

guldum; dreif-t, som spredes, spredt, af drif, 

dreif; lång-leit-t, som ser langagtig ud, af lit, 

leit; fleygt-t, som kan flyve, af flyg, flaug; neyt-t, 

som kan nydes, af nyt, naut. 

164. C) Gjo. som antage indvirkende Betyd- 

ning isteden for gjenstandsløs, eller, om Stamordet 

allerede er indvirkende, figurlig; f. E. svæfi, dysser 

i Søvn, af sef, svaf, svåfum; sæti, passer på, af 

sit, sat, såtum; hengi, hænger op, af hangi, hekk, 

hengum (den. ældste Form, siden håkk, hængum); 

felli, fælder, af fell, fell-um (den ældste Form, 

siden fåll-um); færi, flytter, fører, af fer, fårum; 

særi, besværger, af sver, sår; brenni, brænder 

op, af brenn, brann; skelli, smelder, smækker 

med (f. E. Døren), af skell, skall; reisi, rejser 

op, af ris, reis; dreifi,- spreder, afdrif, dreif; 

fleygi, slænger, af flyg, flaug; breyti, forandrer, 

af bryt, braut; neytt, nyder, spiser. | 
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Ordføjningen. 

165. Også i Henseende til Ordenes Forbindelse 

ligner den gamle danske Tunge den ny, uagtet de 

mange bestemte Bojninger, som nøje iagttages, gave 

Forfædrene friere Rådighed over de enkelte Udtryks 

Stilling, end vi kunne tilegne os, uden at blive utyde- 

lige. - Den mærkeligste Forskjel i denne Henseende 

er måskje den hyppige Brug, at sætte Gjo., især i 

Dat., foran det No. eller Sto., som betegner Grund- 

væsenet; f. E. kalla6i Njåll betta lågvorn; — våru i 

bessu på margir håféingjar; — ok fåikkst bat af;— 

gengu hvårirtveggju på; — rféa beir ni heim. (Læse- 

bogen, S:109). 

166. Angående Ordenes Styrelse kan især mær- 

kes, at de første tæll. Sto. indtil 29 lægges til No., 

som To., hvad enten de ere båjelige eller ubåjelige; 

f. E. brir fslenzkir menn; fimtån bændr; tuttugu 

skip, Hk. 3, 344; men 30 og de højere Tiere styre 

No. i E.; f. E. brjåtigi skipa, sst.; sextigi heidingja, 

Fms. 6, 61; tiutigi manna, Fms., 7, 303. Grunden 

er at den sidste Del af disse sammensatte Ord egent- 

lig er et No. (119), altså Tilfældet det samme som 

med hundrad, f. E. brjå hundruå nauta. 

167. Gjo. styre hyppigst G., som i andre Sprog, 

dog også ofte H., og E.; mange styre to Fhfr. såsom 

to Gr., to Hr. ell. G. og H., H. og E. 0. desl., som det 

skulde blive altfor vidtløftigt her at udvikle. Én 

eneste af disse Regler har så betydeligt Omfang, at 

den fortjener her at anføres, nl. H. styre en stor 

Mængde Gjo., som tilkjendegive at forandre en Tings 

Stilling eller. Sted, uden at Grundvæsenet selv del- 

tager i Forandringen; f. E. sny, vendi, fleygi, kasta, 
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skyt, lypti, dreifi, såi, styri, ræd 0. desl. Nogle 

af digse styre dog G. i en anden Betydning, som: 

hann skaut ru til mannsins, men: skjøttu 

måanninn bann hinn mikla. Omvendt .styre ad- 

skillige Gjo:, som ellers tage G. til sig, H., når de 

bruges i nysbeskrevne Betydning; f. E. hann slå 

manninn, men: hann slær &llu f vind. Lige- 

ledes de ellers gjenstandsløse Ord, f. E. hann kom 

bångat, men: hann kom Åsum opt i vandræbi. 

Mange andre Gjo. styre H., såsom de der be- 

tyde at gavne, skade, hjælpe, sige 0. fl.; nogle 

styre endog to Hr., såsom: hann lofabi henni 

pvi; hon svaradi hånum bvi. Men de synes ikke 

.at danne nogen så sikker Regel som den alt anførte- 

Forholdsordenes- Styrelse. 

168. Gjenstf. alene styre: 

um (of), om, over; umfram, fremfor, foruden; 

umhverfis, rundt omkring; framyfir, fremfor, over; 

i gegnum, igjennem; framundir, henimod. 

Såog en Del Sammenstillinger med um, som: ut 

um, wd igjennem, ud over; inn um; yfir um; 

i hring um (f krøingum eller kringum), omkring; 

samt de der udtrykke en Beliggenhed, som fyrir 

nordan, norden for; fyrir sunnan, fyrir ofan, 

fyrir ne6an, fyrir utan, fyrir innan, så og 

fyrir handan åna, på hin Side Floden. 

169. Hensf. alene styre: 

af, af, om; hjå, hos; 

frå, fra; ; åsamt, tilligemed ; 

or, yr, ur, or, udaf; gagnvart, lige over for; 

undan, bort fra; måt, å måti, i måti, imod; 
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samt nogle Sammenstillinger ell. Sammensætninger 

heraf, som: åt af, upp frå, fram or, å undan, 

foran; framhjå, forbi; i gegn, imod, i Møde; 

å hendr, imod (for at bekrige); til handa, for, 

til Bedste for; så og Bi. nær, ell. nærri, fjarri. 

170: "Ejef. alene styre: 

[Ht BERTA millum, å milli, å medal, imellem ; 

ån, on, uden; i stad (hans), isteden for (ham); 

utan, uden for,  sakir (fyrir sakir), 

innan, inden for; såkum, formedelst. 

auk, foruden; vegna, 

Så og de med megin sammenstillede, som bådum 

megin, på begge Sider; 6årum megin, hinum 

megin, på hin Side; pessum megin, på denne 

Side; ollum megin, på alle Sider. 

171. Både G. og H. styre. 

Ty pEs eptir, efter; 

121%; fyrie,s fors 

med, med; undir, under; 

vid, ved, imod; yfir, over; 

og en stor Del. Sammenstillinger med korte Biord, 

som betegne et Sted, som: upp å, ut i, fram 

med, få stadinn fyrir, inn undir, ut yfir, 

og desl., som det synes urigtigt at sammenskrive ; 

man har nemlig også nogle virkelige Sammensæt- 

ninger, f. E. uppå, på Livet, ind på, der næppe 

forekommer uden. med G. (Lb. $. 120, L. 12). 

1492 re Ehe en GS H200 ESS styrer Ehoy 

at: 1) med G. betyder det efter, men er i denne 

Forbindelse forældet; 2) med: H. tim, både om Stedet 

og om Materien, hvortil noget. forandres, også om 

Tiden, som: at sumri, til Sommer; 3) med E. 
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betyder det hos (en Mand), i (hans) Hus; f. E. at 

Margar, hos Mård, til Mårds. 

173. Ofte træffer det at et Fho. kommer til 

at stå foran et No., som det ikke styrer, da det 

egentlig, som et Biord, hører til et foregående Gjo., 

som er dåt der styrer Navneordet. Man går i slige 

Tilfælde et lidet Ophold i Læsningen imellem Fho. 

og No.; f.E. svå at begar tåk af hofubit, så at 

(det, nl. Hugget ell. Sværdet) strags tog Hovedet 

af. Lsb. S. 126. — Undertiden underforstås et Sto. 

ved Forholdsordet og dette bliver nærmest at over- 

sætte ved en af vore Sammensætninger med der- 

(som dertil, derfra og desl.); f. E. Skarphebinn 

brå vid gronum, Sk. trak på Læberne (Smile- 

båndet) derved, Lsb. S. 123; hvor groånum styres af 

brå og ingenlunde af vid, ligesom ovenfor hofudit 

af ték, og ingenlunde af Fho. af. 

174. I henvisende (relative) Sætninger, især 

hvor det henvis. Sto. er ubøjeligt, sættes derimod 

Fho. bag efter samme, 'og umiddelbar foran Gjo., 

med hvilket det ligesom danner et Slags uegentlig 

Sammensætning; f. E. Sverrir konungr hafdi vidsåt 

bessi snåru, er beir ætludu hann f veida. Disse 

Tilfælde blive nærmest at overs. ved vore Sammen- 

sætninger med hvor-, som her: Kong Sv. havde 

bemærket denne Snare (såt vid bessi snøru, i H.), 

hvori de agtede at fange ham. Fho. i får Tonen, 

men danner dog ingen egentlig Sammensætning med 

veida, da fveida ikke er noget Ord. 
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175. De gamle Skaldes Vers kunne henføres 

til tre Hovedarter efter de tre S/azs Rim, som ud- 

gore Hovedsagen i den gamle Digtekunst. De af- 

deles ”alle i Sangvers eller Strofer (visa, staka), 

sædvanlig på 8 Linier eller enkelte Vers. Fire Verse- 

linier udgøre altså en Halvstrofe (visuhelmfngr), 

og Hælften heraf igjen en Fjerdedels- Strofe (visu- 

fjérdångr); de enkelte Verselinier (visuord) ere 

sædvanlig korte; de længste udgøre kun fire Fødder, 

og håve aldrig Afsnit eller Cæsur. 

176. De to Verselinier, som udgøre en Fjerde- 

delsstrofe, ere altid forbundne med Bogstavrim, som 

består deri, at tre Ord af betydelig Vægt have samme 

Begyndelsesbogstav. Af disse tre Ord må det ene 

findes foran i anden Linie; dette anses for at inde- 

holde Hovedstaven, hvorefter de to, som begge må 

befinde” sig i første Linie, skulle rette sig; disse 

siges derfor at indeholde Bistavene. 1 korte Vers 

har man dog ofte ladet sig nøje med én Bistav i 

første Linie. Er Hovedstaven sammensat som sp, 

st ell. desl., så har man søgt at gøre Bistavene 

overensstemmende dermed; men er Hovedstaven en 

Selvlyd eller: Tvelyd, så anses' det for rettest at 

Bistavene ere forskjelliglydende, såsom: 

Stendr Angantyrs 

ausinn moldu 

salr i Såmsey 

sunnanyerdri. 

177. Hovedstaven behøver dog ikke altid at stå aller- 

forrest; men har ofte i korte Vers nogle toneløse Småord 

foran sig, der tjene til at fuldstændiggåre Sammenhængen, 

Så« & mm 
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og derfor kaldes Satsfylding (målfylling), f. E. Lb. S. 60, 

L. 2 & 19, hvor or, og L, 21, hvor sem & er Satsfylding. 

178. Linierimet består deri, at der i én Verse- 

linie forekomme to betonede Stavelser (28), den ene 

sædvanlig i Begyndelsen, den anden i-Slutningen, 

som have både Selvlyd og påfølgende Medlyde til- 

fælles (Helrim), eller forskjellig Selvlyd”med samme 

Medlyde efter (Æalvrim); disse to Slags Linierim 

fordeles sædvanlig således, at den første Linie i 

Fjerdedelsverset har Halvrim, den anden Helrim; 

f. E. Læseb. S$. 57, L. 8 og 9, udgøre held— vild 

de to Halvrim, veg—seg de to Helrim (29). 

179. Slutningsrimet er indrettet som i de nyere 

Sprog, men sædvanlig énstavelset; og de to ved Bog- 

stavrim forbundne Linier altid sammenrimede; f. E. 

Nu er hersis hefnd - 

vid hilmi efnd, 

gengr ulfr ok orn 

of Ynglings børn. 

180. Stavelsemål kommer derimod ikke synder- 

lig i Betragtning, da næsten alle Stavelser kunne 

være lange, Fodmål aldeles ikke, efter de gamles 

Forestilling. Den frieste og ældste Verseart, Tale- 

verset (fornyrdalag), har egentlig 4 Stavelser, alle 

lange, dog sædvanligvis de to eftertrykkeligere, hvor- 

med gjerne følge nogle korte, efter som Versefaldet 

tillader. Eksemplet Nr. 176 er aldeles regelret uden 

korte Stavelser; Læseb. S. 60, L. 1 ere tre korte 

indskudte, nl. fundo bær, L. 3 har to korte, nl. 

hinn og det sidste -a. Denne Verseart har blot 

Bogstavrim. 
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181. "Helteverset + (dréttkvæbi) har sædvanlig 

Liniérim foruden Bogstavrim, og regelrettegfinier, 

hver på 6 lange Stavelser,' eller 3 Spondæer, af 

hvilke de. to første kunne afveksle med Daktyler 

(sjælden fnre en Amfibrakys isteden), f. E. Læseb. 

S: 575356 . Af-dette Slags: ere de fleste enkelte 

Sangvers; SÅR forekomme i Sagaerne… Det fortjener 

ved dem at bemærkes, at- man undertiden, især i de 

ældste Vers af .denne Art.uden Linierim, foran Ho- 

vedstaven finder en Stavelse, som ikke bør anses 

for "Satsfylding (177), men nødvendig må regnes 

med i Verset, for at dette kan. erholde den rigtige 

Længde;. f. E. Læseb. S. 33. 

såttadu | .hrafn i | hausti — 0 so | —— om 1 

of hræ- | solli | galla; — — | — — | — — 

Ligeledes sst. S. 28, L. 10. 11., hvor mån vel må 

vogte sig for at. læse: Of hræ-soll7y, IT dål- 

miskun, efter den nyere Udtale i det daglige Liv. 

182. Folkeverset (rånhenda) består ligeledes 

af regelrette - Linier, og har Slutningsrim foruden 

Bogstavrimet. De sædvanlige korteste af disse Vers, 

på fire Stavelser, have også undertiden en Stavelse 

foran Hovedstaven, som ikke bør anses for Sats- 

fylding, men hører. med til Versets fulde Længde; 

f. E. Nr. 179. vid hilmi efmd. Dette har også den 

lærde” Jon Olafsen erkjendt i Bogen om Nordens 

gamle Digtekunst, S. 68, L..19, fgg. . En enkelt 

kort. Stavelse løber dog ofte med inde i Verset. 
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